Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór umowy

UMOWA NR TI/…./2018
zawarta w dniu …….2018 w Trzebnicy
pomiędzy:
Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP 915-16-03-770, Regon:
931935135
zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:
Marka Długozimę - Burmistrza Gminy Trzebnica
przy kontrasygnacie:
Barbary Krokowskiej - Skarbnika Gminy Trzebnica
a
…………………………………., NIP ……………………………….., REGON …………………………
zwanym dalej "Wykonawcą",
Reprezentowanym przez:
………………………………….

1.

2.

3.
4.

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu wyposażenia dla
Klubów Dziecięcych w miejscowościach: Księginice, Ligota i Kuźniczysko, zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia sal Klubów
Dziecięcych w Księginicach, Ligocie i Kuźniczysku, w tym m. in.:
- meble,
- leżaczki wraz z materacykami,
- stoliki i krzesełka,
- naczynia i sztućce,
- zabawki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonym wyposażeniem,
wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta, w tym karty techniczne, instrukcje obsługi
w języku polskim oraz karty gwarancyjne.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę w terminie do dnia: 31.10.2018 r.
2. Wykonawca dostarczy wyposażenie na swój koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
na terenie Gminy Trzebnica.
3. Odbiór dostarczonego wyposażenia nastąpi po wykonaniu dostawy oraz montażu, na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.
4. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są Paweł
Ziębiński oraz Kamila Kwartnik.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie
brutto w wysokości:
....................................................................... zł

Słownie: ………....................................................................................... zł. brutto /z pod VAT/.
W tym podatek VAT ……%, tj. ……………. zł
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2.
3.
4.

5.

§4
Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony.
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
Odbiorcą faktury będzie: Gmina Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP
915-16-03-770.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Wykonawca udziela ... miesięcy gwarancji na przedmiot Umowy.
§6
Wykonawca zapewni bezpłatny serwis wyposażenia w okresie gwarancyjnym.
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2.

3.
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§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b. za zwłokę w przystąpieniu do usunięciu awarii lub wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c. za zwłokę w usunięciu awarii lub wady ponad termin określony w dokumencie gwarancyjnym
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
d. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy opóźnienie w
wykonaniu umowy tak w całości jak i części będzie trwać powyżej dni 10 - w terminie 30 dni od
upływu wskazanego okresu opóźnienia, nie później jednak niż do dnia ……...
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§8

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności
roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się
o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.09.2018 roku.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i
usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu
zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające
podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego
wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał
Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14
dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli
zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i
umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie
wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która
została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30
dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i
umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie
wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która
została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
d) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania
umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
e) wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub

prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania
techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.
Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

