Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Wzór umowy
Umowa nr ………………..
Zawarta w dniu ……………. r. w Łącku, pomiędzy:
Gmina Łącko- Urząd Gminy w Łącku z siedzibą w Łącku, 33-390 Łącko 445
NIP: 734-25-53-651, REGON: 000547537 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez: Wójt Gminy Łącko- Jan Dziedzina
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łącko- Edyta Marczyk
a......................................................................................................................................................
z siedzibą ................................................................................................................................
reprezentowaną przez .............................................................................................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
Zwanymi dalej „Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r.
poz. 1843) oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.
5.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na
realizacji zadania: pn. Zakup, dostawa i montaż zmywarko-wyparzarki w ramach projektu
pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” współfinansowanego w ramach
Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia
ogólnego, Oś 10 Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020, według zasad i na warunkach wskazanych
w umowie oraz w zapytaniu ofertowym znak 5/2020 z dnia ….............. będącym
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy (wraz z wniesieniem
i montażem) na wskazany niżej adres: Przedszkole Samorządowe w Jazowsku, 33-389
Jazowsko 171 woj. małopolskie.
Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m.
Jazowsko” współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie
przedszkolne – SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Oś 10 Wiedza
i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek, wniesienie
przedmiotu umowy oraz jego montaż.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1ust. 1 , został określony
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszej umowy.
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1.

2.
3.
4.

§2
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia: 14.08.2020 r. zgodnie
z terminem zadeklarowanym w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
Na min. 2 dni przed dostawą, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym
terminie i godzinie dostawy przedmiotu umowy.
Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego.
W przypadku nieprawidłowości lub wad wskazanych przez Zamawiającego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
§3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

2.

3.

4.
5.

6.

ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi
przepisami realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę zakupu przedmiotu
umowy u producenta lub hurtownika, koszty transportu (przesyłki) do miejsca dostawy,
rozładunku oraz montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.
2 niniejszego paragrafu.
Strony ustalają wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie:
…………………….….. zł netto
…………………………zł podatek VAT (……….%)
…………………………zł brutto
(słownie: ……………………………………………...…………………………. złotych …./100).
Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia
faktury jest podpisany bez uwag przez obydwie strony protokół odbioru końcowego.
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez swojego podpisu.
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy
w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445; NIP. 734-351-47-42
Odbiorca: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4

1. Za opóźnienie w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy
dzień opóźnienia.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonej w § 3 ust. 2.
3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
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§5
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
i 5 zgodnie z przedstawioną ofertą, z należytą starannością i jakością wykonania.
Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i zasoby
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach niniejszej umowy wyposażenie nowe
wolne od wad, oryginalnie zapakowane w opakowania producenta, oznakowane logo
producenta i numerem katalogowym.
Wykonawca oświadcza, że asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot umowy
posiada stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty wymagane właściwymi przepisami oraz że
spełnia wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca na potwierdzenie powyższego zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z przedmiotem umowy aktualnych atestów lub certyfikatów (o ile
dotyczy).
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o opis
przedmiotu zamówienia, zapytanie ofertowe i niniejszą umowę,
b) uwzględnienia zasadnych zaleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,
c) ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca na dostarczony towar udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru (bez uwag).
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt w uzgodnionym
z Zamawiającym terminie wszystkich wad odnoszących się do przedmiotu niniejszej
umowy, jeżeli Zamawiający zażąda tego przed upływem gwarancji termin usunięcia
poszczególnych wad będzie wynikał z ich charakteru.
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być również dochodzone po upływie okresu
gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wad w okresie gwarancji.
§6

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy.

2. Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie
…………………, e-mail: ………………, tel. ……………………
3. Osobą upoważnioną do współpracy z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie
…………………, e-mail: ………………, tel. ……………………
4. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane powyżej w ust. 2 i ust. 3 mogą zostać
zastąpione przez inne osoby wyznaczone przez Strony. Strony zobowiązują się
do pisemnego poinformowania o tych zmianach.
§7
1. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy wadliwie
lub sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy wzywa Wykonawcę do zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Brak podjęcia
skutecznych działań przez Wykonawcę po upływie terminu daje Zamawiającemu prawo
do odstąpienia od umowy, powierzenia poprawnego lub dalszego wykonania przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa zachowuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załączniki do umowy:
1. Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy z dnia……………………………………..
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