Załącznik nr 7 do zaproszenia
IR.700.96.2020
UMOWA Nr………..
zawarta w dniu ……………r. w siedzibie Gminy w Bogorii przy ul. Opatowskiej 13,
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), pomiędzy Gminą Bogoria, reprezentowaną przez:
Marcin Adamczyk
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy

-Wójt Gminy
- Ewą Gajek

zwaną dalej Zamawiającym
a…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………………………………….....
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą
w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Zakup i dostawa wyposażenia do
Żłobka w Bogorii, w ramach programu "MALUCH plus" - edycja 2020”
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wyposażenia dla Żłobka w Bogorii w ramach
zadania
polegającego
na
utworzeniu
Żłobka
w
Bogorii
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
"Maluch+" 2020 .
Dostawa wyposażenia musi być uzgodniona w porozumieniu z Zamawiającym
z dwudniowym wyprzedzeniem (2 dni robocze) przed terminem dostawy.
Zakres umowy obejmuje zakup wyposażenia wraz z jego dostarczeniem oraz
zamontowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. transportem,
rozładunkiem, wniesieniem, a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację
kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia z uwzględnieniem dostosowania go do
pomieszczeń, w których będzie użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych
pomieszczeniach (montaż będzie polegał w szczególności na ustawieniu lub
powieszeniu).
Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, posiadać stosowne
certyfikaty, atesty, aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie
RP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty
dotyczące dostarczonych towarów – atesty, certyfikaty, instrukcje użytkowania, itp.
pozwalające na korzystanie z przedmiotu dostawy najpóźniej w dniu odbioru.
Wykonanie zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi spełniać normy PN-EN właściwe dla
danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
Wykonawca zaświadcza, że dostarczone Wyposażenie jest nowe i kompletne. Zabawki
przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu
koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot umowy
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
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8.

1.

Na realizację przedmiotu dostawy Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach
rządowego programu „Maluch+” 2020, w związku z tym przewiduje się konieczność
oznakowania dokumentacji i korespondencji oraz dostosowania procedur odbiorowych
do wymogów instytucji dofinansowującej.
§2
Termin realizacji umowy
Ustala się termin realizacji zamówienia do dnia 29 stycznia 2021 r.

§3
Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień umowy
1. Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych
wyznacza się: Renata Utnik reutnik.urzad@bogoria.pl , tel. (15) 867-40-86, (15) 867-42-81
wew. 34

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości: ………………………… brutto ……………….…. zł.
(słownie:………………………......…………..……....).
Płatność odbywać się będzie jednorazowo po wykonaniu pełnej dostawy. Podstawą do
wystawienia faktury jest bezusterkowy, końcowy protokół zdawczo-odbiorczy dostawy
podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Faktura Wykonawcy za wykonane dostawy zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od
daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem
zdawczo-odbiorczym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy tj.
………………………………………………………………………………………………
Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu zdawczo-odbiorczego spowoduje
wstrzymanie biegu terminu płatności faktury do momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujących dokumentów.
Warunkiem terminowej zapłaty jest wskazanie na fakturze VAT rachunku
rozliczeniowego Wykonawcy, ujawnionego w wykazie podatników VAT prowadzonym
przez Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa.
Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) będzie rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej
płatności, o którym mowa powyżej.
b) Będzie rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§5
Zasady odbioru
1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli stron, zwanym dalej protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. W protokole zdawczo-odbiorczym stwierdza się zgodność dostawy z umową
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i zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, brak zewnętrznych uszkodzeń i wad oraz
kompletność przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbioru, usunąć stwierdzone
wady oraz przekazać niezbędne dokumenty, o których mowa w §1 ust. 7 niniejszej
umowy.
4. W przypadku wykrycia niezgodności parametrów technicznych dostarczonego sprzętu
z umową, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, a w czasie trwania gwarancji
Wykonawca gwarantuje wymianę niezgodnego wyposażenia na nowe, zgodne
z parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach.
§6
Wady przedmiotu umowy
1. Jeżeli w przedmiocie umowy zostaną stwierdzone wady fizyczne lub prawne,
Zamawiający jest uprawniony według swego wyboru do:
a) żądania usunięcia stwierdzonych wad w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy. W przypadku braku usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający
może naliczyć kary umowne, o których mowa w § 7,
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza
możliwości żądania odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym
z tytułu utraconych korzyści, dofinansowania, szkody powstałej w wyniku opóźnienia
w spełnieniu świadczenia lub szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli został on
wykonany w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub jest niekompletny.
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2.

3.

4.
5.
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§7
Kary umowne
Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania będzie kara umowna.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę i z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości
całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
W przypadku osiągnięcia maksymalnej wysokości kar umownych, o której mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiający zaprzestanie naliczania kar umownych.
W przypadku zbiegu kar za opóźnienie z realizacji umowy oraz za odstąpienie od
umowy, Zamawiający naliczy karę wyłącznie za odstąpienie od umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej.
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7. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości
poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
8. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie
z wierzytelności przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy.
§8
Gwarancja i rękojmia jakości
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości. Termin gwarancji i rękojmi
wynosi 24 miesiące, liczone od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.
Zmiany umowy
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności
w przypadkach:
a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie realizacji dostawy wynoszącego co
najmniej 15 dni,
b) gdy Wykonawca nie dostosuje się w wyznaczonym czasie do zawiadomienia
przesłanego mu przez Zamawiającego (do wyboru Zamawiającego: pisemnie lub emailem) z żądaniem usunięcia zaniedbań lub wypełnienia jego obowiązków
wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację
umowy,
c) uzyskania zamówienia objętego umową na skutek przedłożenia przez Wykonawcę:
podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego
dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia.
2. Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa
w ust. 1 lit. a) - b) po wezwaniu Wykonawcy do wypełnienia obowiązków wynikających
z umowy lub do usunięcia zaniedbań we wskazanym w wezwaniu terminie
i po jego bezskutecznym upływie, w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego
terminu.
3. Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.
1lit. c) bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
§ 10
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi. W szczególności
wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy, jak
również Wykonawca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa
wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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Załączniki:
1. Obowiązek Informacyjny
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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