Projekt „Ucieczka od bierności ” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4
Umowa (wzór)
nr …………………..

na zakup i dostawę artykułów plastycznych, edukacyjnych i zabawek wymienionych w
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr………………..,
Niniejsza Umowa zawarta została dnia __.__.2018 roku
w Siemianowicach Śląskich
pomiędzy:
Gminą Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
NIP: 643-10-04-477 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 17, 41-100
Siemianowice Śląskie, reprezentowanym przez – …………………………..,
zwanym dalej Kupującym
a
…………………………………………………………………………………………….
z siedzibą: ………………………………………………………………………………..
wpisanym do ……………………………………….…………………………………….
NIP: ………………., REGON: ……………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………
zwany dalej Sprzedawcą.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zakup, dostawę i montaż
mebli szkolnych/przedszkolnych

Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w formie

opiekuńczej.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie z zapytaniem ofertowym,
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego i ofertą Wykonawcy.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe
wykonanie zamówienia.
c) Wykonawca

jest

odpowiedzialny

względem

Zamawiającego

za

jakość

dostarczonego przedmiotu Zamówienia.
d) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad
oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości w tym
oznakowanie CE lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
e) Dostawę przedmiotu umowy do: Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w
formie opiekuńczej w Siemianowicach Śląskich ul. Matejki 4.
f) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX.
Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i
zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.
§3
1. Za terminowe wykonywanie umowy Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości
brutto……………………..zł(słownie:…………………………………………………
……………….),VAT………..tj……….zł(słownie:…………………………………
……………………………),netto…………….zł(słownie:……………………………
……………………… ).
2. Zapłata będzie dokonana w drodze przelewu na konto Sprzedawcy w terminie do 14
dni od dnia wpływu faktury do MOPS.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po prawidłowo
wystawionej fakturze, zatwierdzonej przez Zamawiającego
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na konto Wykonawcy.
5. Faktura powinna być wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:
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Nabywca: Gmina Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice
Śląskie , NIP: 643-10-04-477, Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie.
6. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się
do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartość
brutto umowy.
§4
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ……………. dni od dnia podpisania
umowy.
§5
1. Osobą upoważnioną przez Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą oraz
nadzorowania

wykonywania

Umowy

w

imieniu

Kupującego

jest

Pan/i

………………………………..
§6
1. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w
dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie
gorszych parametrach w ciągu 24 godzin na własny koszt i własnym transportem.
2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc
od

dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Z zastrzeżeniem

artykułów,

których

okres

gwarancji

jest

dłuższy

zgodnie

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w formularzu oferty lub na podstawie
gwarancji producenta.
3. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego
usuwania usterek uszkodzonego sprzętu w terminie do 10 dni, liczonych do dnia
następnego od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Wykonawca
nie naprawi sprzętu we wskazanym terminie będzie zobowiązany do nieodpłatnej
dostawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na cały czas
naprawy sprzętu objętego gwarancją.
4. Odbiór wadliwego sprzętu nastąpi na koszt Wykonawcy z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
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5. W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek w
przedmiocie zamówienia odbywać się będą jednym z poniższych sposobów:
a) Telefonicznie na nr tel. ………………………………………..,
b) Wiadomością e-mail na adres………………………..................
6. Zmiana adresów i numerów telefonu, o którym mowa w ustępie 5., następuje poprzez
pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi istotnej zmiany treści umowy
7. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku,
dostarczenie innego, niż wskazany w ofercie, przedmiotu zamówienia, jednak
posiadającego funkcjonalność i parametry nie gorsze niż produkty zaproponowane w
ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być
pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego.
8. Powyższa zmiana nie może spowodować zmiany w kwocie oferty.
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach.
2. Sprzedawca płaci Kupującemu kary umowne za:
a) Niedotrzymanie podanego w §4 niniejszej umowy terminu dostawy w wysokości
0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ustalonego w umowie
terminu realizacji zamówienia, nie więcej jednak niż 20% wartości całego przedmiotu
umowy,
b) zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji, w
wysokości 0,5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 za każdy dzień zwłoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% wartości brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 5 za cały przedmiot umowy, odstąpienie od umowy z
przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 20% wartości brutto
Sprzedawca wyraża zgodę na ewentualne potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10
1.

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny.

3.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których:
- 1 egz. otrzymał Wykonawca,
- 1 egz. pozostały u Zamawiającego.

Kupujący

Sprzedawca
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