Projekt umowy

UMOWA
zawarta w Myszkowie dnia…………………roku
pomiędzy:
Powiatem Myszkowskim z siedzibą w:
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 6
w imieniu którego działa Zarząd Powiatu :
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie
Skarbnika Powiatu ……………………………………………………………….
zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………
NIP

…………………………………

REGON ………………………

zwany w dalszej części „Wykonawcą”
o następującej treści:
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Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
pn. „Profesjonalna edukacja – inwestycją w naszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strony umowy oświadczają, że:
- umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz.907 tekst jednolity z późn. zm).
- umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Profesjonalna edukacja –
inwestycją w naszą przyszłość”.
§1
Umowę zawarto w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz.907 tekst jednolity z późn. zm)
Nr JRP-PE.271.6.2014 pt.: Dostawa wyposażenia i akcesoriów do pracowni gastronomicznej
dla potrzeb projektu pn.: „Profesjonalna edukacja – inwestycją w naszą przyszłość” Działanie
9.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz w oparciu o ofertę Wykonawca dostarcza wyposażenie i
akcesoria do pracowni gastronomicznej wymienione w załączniku nr 1 – formularz ofertowy do
zapytania ofertowego, zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni od podpisania

umowy.
3. Dostawa nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt.
4. Miejsce dostawy – Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska
50, 42-310 Żarki.
§3
1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie spisanego bezusterkowego
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo
odmówić odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, wyznaczając
na ten cel odpowiedni termin, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na ponowny odbiór przedmiotu umowy.
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§4
Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w
kwocie
…..………………………..………………….
PLN
brutto
(słownie:…………………………………………………………………….),
w
tym
podatek VAT w wysokości ……….% w kwocie ……………………………….PLN
(słownie……………………………………..………………………………).
2. Rozliczenie zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę na
Zamawiającego – Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Myszkowie ul. Pułaskiego 6 NIP 577-197-51-85. Warunkiem wystawienia faktury jest
podpisany obustronnie protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Kwotę
wskazaną na fakturze Zamawiający uiści w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury na
konto Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………
3. Wypłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną z chwilą złożenia przez Zamawiającego
polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.
4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi ze środków
objętych planem finansowym Jednostki Realizującej Projekt „Profesjonalna edukacja –
inwestycją w naszą przyszłość”. Dział 801 Rozdział 80130.
1.

§5
Ceny jednostkowe sprzętu na dzień złożenia zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku
do cen tych materiałów na dzień podpisania umowy.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji 24 miesiące na dostarczony przedmiot umowy.
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia protokólarnego odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Wykonawca niezwłocznie je usunie, nie
później niż w terminie 14 dni.
3. W razie, gdy usunięcie wad potrwa dłużej niż 14 dni lub gdy przedmiot zamówienia
będzie naprawiany 5 razy ( w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia wystąpienia pierwszej
awarii) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wymiany rzeczy na nową, taką samą
lub o takich samych parametrach lub prawo odstąpienia od umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca dokonuje bezpłatnych napraw i wymian.
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§7
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy stanowi jego
własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
§8
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
b) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia wykraczający poza termin wyznaczony przez Zamawiającego jako dzień
dostarczenia przedmiotu umowy;
c) za opóźnienie w naprawie/wymianie gwarancyjnej przedmiotu umowy – w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w następującym przypadku:
a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §

4 ust. 1,

z zastrzeżeniem § 10 niniejszej umowy.
3. Zapłacenie lub potrącenie kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, w tym niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych na ich rzecz kar umownych.

§9
Zamawiający może odstąpić 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, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§ 10
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Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym
zmiana podatku VAT.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy.

Podpisy:
Ze strony Zamawiającego:

Ze strony Wykonawcy:

(podpis)

(podpis)
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