PROJEKT UMOWY NR ZP.272.1.28.2018
zawarta w dniu ____________ r. w Ustroniu pomiędzy:
MIASTEM USTROŃ, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustroń Ireneusza Szarca, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
___________________________________________________________________________________________________
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia __________ r., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”).
2. Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej
umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji
osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda,
która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.

3.
4.

Przedmiotem umowy jest dostawa i zakup pomocy dydaktycznych do nowej sali do terapii SI, sali doświadczania świata i
fizjoterapii w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Radosne przedszkolaki” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny); Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – RIT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako „SIWZ”).
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia __.__.2018 r. będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.
§ 3. REALIZACJA UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do __ dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Za termin wykonania umowy będzie uważany dzień dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,
o którym mowa w § 6 ust. 4
§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: _____________,
2) po stronie Wykonawcy: ______________.

2.

Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
formularza cenowego będącego załącznikiem do oferty na kwotę brutto w wysokości ________ zł (słownie: _______).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera należny podatek VAT oraz zaspokaja
wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawę do rozliczenia umowy stanowić
będzie zatwierdzony protokół odbioru robót, o którym mowa w § 6 ust. 4 oraz prawidłowo wystawiona faktura.
Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dostawę zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokołem odbioru robót i dokumentami rozliczeniowymi.
Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na płatnika: Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń, NIP 548-240-74-34.
§ 6. ODBIÓR

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu umowy.
Co najmniej na trzy dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o
planowanym terminie dostawy. Wykonawca dokona czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w dni
robocze u Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00.
W dniu dostawy Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego pisemnym zgłoszeniem
Wykonawcy gotowości do odbioru, a w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w terminie do 7 dni od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wszystkich ewentualnych wad i niezgodności z wymaganiami Zamawiającego i
gotowości do odbioru.
W dniu odbioru przedmiotu umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod
względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy
potwierdzony protokołem odbioru, który podpisany przez Strony stanowić będzie podstawę przyjęcia przez
Zamawiającego faktury.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Zamawiającemu przysługuje przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy,
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający odmawia odbioru końcowego do czasu usunięcia wad; w
przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole odbioru końcowego powód nieodebrania i termin
wyznaczony na usunięcie wad.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.
Wszelkie koszty związane z odbiorem, w szczególności przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności
określonych w umowie, a także koszt dostawy przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedostarczenia, niewykonania lub
nienależytego dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności nieodpowiadającego wymaganiom
określonym w § 2 umowy oraz w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 7 dni
kalendarzowych. Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 7
dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ___ % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy,

6.

4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 3 w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej należności
Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.

8.

Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
§8. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca we własnym zakresie powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom.
2. Wykonawca oświadcza w ofercie, że zrealizuje następujący zakres dostaw przy pomocy Podwykonawców:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę
w zakresie innym niż wskazany w ust. 2.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
terminie do 14 dni od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach wskazanych w ust.2.
5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które realizuje przy pomocy
Podwykonawców.
§ 9. ZMIANA UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
następujących okoliczności:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub
zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
b) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji dostaw objętych
umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
c) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika
budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia
przedmiotu umowy w sposób należyty.
2) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT,
3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych
Wykonawcy; Zamawiającego itp.),
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

5) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania
zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy
musi być wyrażony na piśmie.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
Kodeksu cywilnego.

2.

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

3.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
Zamawiający

.................................................

Wykonawca

.........................................

