Załącznik nr 3

WZÓR - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr …………………….

Zawarta w dniu ..................... pomiędzy Gminnym Przedszkolem w Bojszowach z siedzibą przy ul. Gaikowa 64,
43-220 Bojszowy reprezentowanym przez Dyrektora Panią Krystynę Wojtuń – realizatora projektu
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania na strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest
zakup i dostawę wyposażenia kuchni na potrzeby projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy
w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie
gminy Bojszowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
§2

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że oferowane wyposażenie spełnia wszystkie parametry techniczne wymagane
w Zapytaniu, jest fabrycznie nowe, wolne od wad. Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie
atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym
prawem.
Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby realizatora projektu, tj. Gminnego Przedszkola w Bojszowach
przy ul. Gaikowej 64 na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków
transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczenia budynku w godzinach pracy placówki po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki
i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony zostaje na 14 dni od zawarcia umowy.
§4
1.

2.
3.
4.
5.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………. PLN brutto
(słownie: …………………………………. ………………….), zgodnie z formularzem ofertowym.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru, potwierdzający dostawę sprzętu.
Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonych podpisanych
protokołów potwierdzających odbiór nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany towaru na wolny od wad, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad dostarczonego przedmiotu zamówienia.
§5

Należne wynagrodzenie wypłacone będzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, zaadresowanej na:
Gminne Przedszkole w Bojszowach, ul. Gaikowa 64, 43-220 Bojszowy, NIP: 6461030752
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
§6
1. Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………………..
2. Odpowiedzialny za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………………............................

§7
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, przy
czym za opóźnienie uważa się naruszenie terminu ustalonego w § 3,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.
3.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.
Wykonawcy:
a)
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru towaru przez okres dłuższy niż 3 dni.
2.
Zamawiającemu:
a)
jeżeli Wykonawca na 4 dni przed terminem zakończenia umowy nie rozpoczął dostaw lub
przerwał je i ich nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego,
b)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania do
wykonania czynności określonych w ust. 1 i 2, nie wykona ich w terminie określonym w wezwaniu, lecz
nie krótszym niż 3 dni.

§9
1.
2.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie (zał. nr 2 do
Zapytania) w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy:
1) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację
umowy jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach.
2) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
§ 10

Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz
przepisy PZP.
§ 12
W kwestiach spornych sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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