ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
Istotne postanowienia umowy (wzór)

UMOWA NR : ………. /2020
na dostawę
Zawarta w dniu …………… w Kawęczynie pomiędzy:
Gminą Kawęczyn
reprezentowaną przez:
Jana Nowaka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………….
REGON ……………., NIP …………………. , reprezentowanym przez:
………………………………………………….,
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej
treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w
ramach projektu pn. „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych
mieszkańców”
w
zakresie:
Części
....
pod
nazwą............................................................... zgodnie z treścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.
§ 2. Prawa i Obowiązki stron
1. Prawa i obowiązki Zamawiającego:
a) Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu profesjonalnej realizacji
przedmiotu umowy,
b) Zamawiający ma prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji dostawy przez
Wykonawcę.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca zakupi i dostarczy asortyment bezpośrednio do
nowoutworzonego żłobka,
2) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach pracy Zamawiającego,
3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi
placówkę o terminie dostawy,
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty w oryginalnych
opakowaniach producenta,

5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany
zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony
będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w
formie pisemnej pod rygorem nieważności,
6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację zdjęciową
dostarczonych przedmiotów,
7) Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do
oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami
oznaczania projektów.
§ 3. Osoby odpowiedzialne i przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:
…………………… tel. ……………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
…………………… tel. ……………………
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nastąpić może po pisemnym
zawiadomieniu przez drugą stronę i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 4. Termin wykonania umowy
1. Dostawę stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca wykona w ciągu 30 dni od
dnia jej zawarcia.
2. Miejsce dostawy: Gminny Żłobek w Kawęczynie, Kawęczyn 49, 62-704
Kawęczyn, woj. wielkopolskie, powiat turecki.

§ 5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako suma
cen poszczególnych pozycji składających się na przedmiot umowy.
2. Strony ustalają następujące wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy
(stanowiącą załącznik do niniejszej umowy), wynoszące:
netto (bez podatku VAT): …………………….. zł.
słownie: ……………………………………….
brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………………………….. zł
słownie: ………………………………………..
3. Wynagrodzenie jednostkowe brutto jest niezmienne przez czas trwania umowy i
uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym: koszty transportu, rozładunku i montażu oraz wszelkie inne koszty,
które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy, jeśli występują.

§ 6. Rozliczenie i płatności
1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednej faktury
doręczonej przez Wykonawcę.
2. Za datę doręczenia faktury uważa się dzień doręczenia do siedziby
Zamawiającego.
3. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych
jako podatnicy VAT i posługuje się rachunkiem bankowym znajdującym się w tym
wykazie.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy znajdujący się w
wykazie „Biała lista”, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami niezbędnymi do
rozliczenia płatności.
6. Faktyczny odbiór zrealizowanej dostawy zostanie udokumentowany poprzez
pisemny protokół odbioru zadania sporządzony i podpisany przez obie strony umowy,
potwierdzający należyte i bez zastrzeżeń wykonanie Umowy, który będzie
załącznikiem do faktury. Jeśli wykonawca nie załączy w. wym. dokumentu do faktury,
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia.
§ 7. Gwarancja i rękojmia
1. Na dostarczony przedmiot zamówienia w części…….. Wykonawca udzieli
gwarancji i rękojmi na okres ……….. miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi liczony
będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca, w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do bezpłatnej i
skutecznej naprawy lub usunięcia wad (usterki/awarie) przedmiotu Umowy, który
bez winy Zamawiającego uległ uszkodzeniu lub wykazuje wady funkcjonowania.
3. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć usuwanie wad, ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia
powiadomienia o wystąpieniu wady lub jej zapisania w protokole sporządzonym
na okoliczność wystąpienia wady i zakończyć je w najbliższym terminie
technicznie możliwym do realizacji, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia
powiadomienia o wystąpieniu wad, chyba że Strony uzgodnią inny termin ich
usunięcia z przyczyn niezależnych od Stron.
4. W przypadku braku usunięcia wad w terminie, Zamawiajacy wezwie pisemnie
Wykonawcę do usunięcia wad w dodatkowym terminie. Bezkuteczne wezwanie
do usunięcia wad w dodatkowym terminie daje prawo Zamawiającemu do
powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powierzeniu usunięcia wady innemu
wykonawcy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych
lub dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Zgłoszenia wad przyjmowane będą:
1) całodobowo pod numerem faksu: ...,

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

2) w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. ... telefonicznie na numer
telefonu centrali serwisowej: ...,
3) całodobowo na adres e-mail: .....................
Wykonawca wymieni przedmiot reklamacji na nowy, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, po dokonaniu przynajmniej trzykrotnej nieskutecznej naprawy,
chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.
Usunięcie wad lub awarii elementu urządzenia, będącego częścią przedmiotu
zamówienia, Wykonawca dokona w miejscu ich wystąpienia, a w przypadku gdy
nie będzie to możliwe, poniesie koszty dostawy „do” i „z” serwisu.
Serwisowanie sprzętu i wykonywanie napraw odbywać się będzie w dni robocze
w godzinach pracy użytkowników towaru.
Koszty usunięcia wad, naprawy awarii oraz wymiany elementu przedmiotu
Umowy na nowy ponosi Wykonawca.
Termin gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas usunięcia wady,
jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania
gwarancji i nie wymaga dodatkowego sporządzania aneksu do Umowy.
W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić
przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże
się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i
wiadomości dotyczące danych osobowych i działalności Zamawiającego, a także
inne, które powziął w trakcie realizacji niniejszej Umowy.
Roszczenia z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z
tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Dostawca dostarczy wraz z towarem karty gwarancyjne, w których określone
będą uprawnienia i obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji oraz certyfikaty
wymagane od Zamawiającego.

§ 8. Odszkodowania i kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z jego winy – w wysokości
20 % wartości umownej brutto.
- w przypadku w opóźnieniu w realizacji dostawy – w wysokości 0,5% wartości
niedostarczonych przedmiotów za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
określonego w § 4.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody z tytułu nienależytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.
4. Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie do 7 dni od daty
otrzymania wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową. Zamawiający

zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
ten wyraża zgodę.
5. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
odpowiadać będzie wobec Zamawiającego w oparciu o Kodeks Cywilny.
§ 9. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) wykonawca nie przystąpił do realizacji dostawy i nie reaguje na złożone na
piśmie wezwanie Zamawiającego do jej rozpoczęcia,
c) wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub też
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego,
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w
formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od
dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
§ 10. Zmiana umowy
1. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej /aneksu/ pod
rygorem nieważności.
2.Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w
przypadku braku dostępności któregokolwiek z artykułów. W takiej sytuacji
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego. Za rozwiązanie
równoważne Zamawiający uznaje artykuł o parametrach i właściwościach nie
gorszych, niż opisane w treści zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest
poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o braku dostępności danego
produktu i zaproponować rozwiązanie jego zdaniem równoważne. Wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Stosownie do art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian w następujących
okolicznościach:
a. konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie wyposażenia,
niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji
określonego w Umowie urządzenia lub wycofania go z produkcji lub obrotu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;

b. pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji, o
lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji
pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;
c. w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego
urządzenia/wyposażenia/przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę
w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu
produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ
dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub
Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
d. w przypadku zmiany przepisów prawa, Zamawiający dopuszcza zmiany
sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone
takimi zmianami prawa;
e. zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
f. wystąpienia siły wyższej.
5. Nie stanowi zmiany Umowy nieistotna zmiana danych rejestrowych lub
adresowych oraz ich danych kontaktowych.
6.Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest
innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 11. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zlecenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części zamówienia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 12. Cesja wierzytelności
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§ 13. Sprawy sporne
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy
dla Zamawiającego.
§ 14. Przepisy szczególne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 15. Postanowienia końcowe
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
...........................................................

WYKONAWCA
....................................................

Załącznik nr 1 do umowy Nr ...../2020
na dostawę z dn. ……………….
Dane do Faktury
Faktury z tytułu dostaw winne być wystawiane wg. wzoru:

NABYWCA:
………………………….

ODBIORCA:
…………………………………

