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Nr postępowania: UMiG.271.2.5.2015

WZÓR UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA:

Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia
łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego RTV, AGD,
audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu
“Postaw na Przedszkolaka!”
Umowa nr ………………………..
Zawarta w Skępem w dniu …..………. pomiędzy Miastem i Gminą Skępe z siedzibą w Skępem,
ul. Kościelna 2,
reprezentowaną przez
Piotra Wojciechowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
przy kontrasygnacie
Barbary Leśniewskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
zwanym/zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ……………………………
(siedziba Wykonawcy), ……………………………………
………………………………………………………………………………… .. (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….… Regon: …..… , NIP: …..… (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego
dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania) przez:
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1232) pn.
Zakup i dostawa elementów wypsoażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli,
sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego RTV, AGD, audiowizualnego, zabwek,
materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przdszkolaka!”
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§1
1.Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa I montaż następujących elementów wyposażenia:
Strona
Strona || 2
2
1) Część I: Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia
2) Część II: Zakup, dostawa I montaż elementów wypsoażenia łazienek oraz kuchni
3) Część III: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
4) Część IV: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego
5) Część V: Zakup i dostawa sprzętu poligraficznego
6) Część VI: Zakup i dostawa sprzętu RTV i audiowizualnego
7) Część VII: Zakup i dostawa sprzętu AGD
8) Część VIII: Zakup i dostawa zabawak i pomocy dydaktycznych
9) Część IX: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych
10) Część X: Zakup i dostawa artykułów plastycznych
11) Część XI: Zakup i dostawa mebli
12) Część XII: Zakup, dostawa i montaż rolet
13) Część XII: Zakup I dostawa pozostałego wyposażenia
w ramach projektu „Postaw na Przedszkolaka!”.
2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Opis przedmiotu umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej
dalej SIWZ), która stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1.W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:
1) dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie produkty fabrycznie nowe, wolne od wad,posaidające
wymagane certyfikaty i atesty;
2) dostarczyć, rozładować I zamontować produkty w godzinach pracy, w terminie i do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
3) w terminie do 2 dni roboczych przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje
Zamawiającego (drogą pisemną, telefoniczną lub elektroniczną), o planowanym terminie
dostawy
4) w określonych przypadkach Wykonawca wyda do każdej sztuki wyposażenia instrukcje
użytkowania w języku polskim.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone elemnty wyposażenia są uszkodzone, posiadają wady
uniemożliwiające używanie, nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ to
Wykonawca wymieni je na swój koszt na nowe, wolne od wad w terminie nie późniejszym niż w
dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu. Za dzień roboczy uważa się zarówno
w niniejszym ustępie, jak i w całej umowie każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
3. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu dostawy w obecności
przedstawiciela Wykonawcy.
4. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym lub protokołem odbioru
robót.
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§3
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w ciągu……..dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia…
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3 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
kadrowym, finansowym oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach,
które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli okoliczności, o których mowa,
uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
Nr części
Wartość netto
Podatek VAT
Wartość brutto
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym
m.in. koszt zakupu i dostawy oraz uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostarczenia
przedmiotu zamówienia.
4.Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze/rachunku w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego.
Zamawiający będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzega sobie, że wypłata niezależności w w/w terminie
jest możliwa, gdy Zamawiający posiada środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby
realizacji projektu przekazane przez instytucję Pośredniczącą. W przypadku braku środków
finansowych należność zostanie uregulowana niezwłocznie po ich otrzymaniu.
5.Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu Zamawiającemu oraz przedstawicielom
Instytucji Pośredniczącej wszelkich dokumentów w tym dokumentów finansowych związanych z
realizowanym zamówieniem.
6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
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§5
1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia
opartej na wzajemnym zaufaniu.
2. Strony zobowiązują się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji
umowy w tym informacji dotyczących zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych.
3. Do merytorycznej i logistycznej współpracy w wykonywaniu zadania upoważnia się:
- Ze strony Zamawiającego: Krzysztof Jaworski, tel. 54 2878548 lub mailem: k.jaworski@skepe.pl,
- Ze strony Wykonawcy:………………………….
§6
1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w §3 ust. 1 umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 %
wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni kalendarzowych. Zamawiający może od umowy
odstąpić.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 Umowy.
4. W przypadku gdy dostarczone wyposażenie jest uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające
używanie, nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ a Wykonawca nie wymieni
je na nowe, prawidłowe to Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w
wysokości łącznej wartości wadliwych elementów wykazanej w formularzu ofertowym.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do oświadczenia o
odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
6. Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2
Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
7. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu.
8. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych.
§7
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na I, II I XII część zamówienia oraz 12 miesięcznej
gwarancji na pozostałą część zamówienia z wyjątkiem części VIII, IX, X oraz XIII..
2. Bieg terminu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez
Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wszelkie koszty związane z naprawami lub wymianą ponosi Wykonawca.
4.W przypadku dwukrotnego nieskutecznego usunięcia tej samej wady, Wykonawca zobowiązuje się
do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad.
§8
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym
zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
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1) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego
lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na
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wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia.
2) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą możliwe
jedynie w przypadku gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na wydłużenie terminu realizacji projektu. Zmiana
terminu realizacji zamówienia nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia.
4.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5.W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do………….
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Wszelkie spory związane z umową rozpatrywane będą przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.
§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela
Wykonawcy)

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela
Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

