Załącznik nr 3 – Wzór umowy
UMOWA …………..
zawarta w dniu ………………………………………… r. w Choroszczy pomiędzy:
Gminą Choroszcz z siedzibą w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz NIP 966 176 96 99, REGON:
050659020, reprezentowaną przez: Pana Roberta Wardzińskiego – Burmistrza Choroszczy,
przy kontrasygnacie Pani Anny Radziszewskiej – Skarbnika Gminy Choroszcz
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………..………………..…..…………………………….
z siedzibą: ………………..………………..………………..………………..
NIP: ………………..……………….., REGON/KRS: ……………………..…..
reprezentowaną przez : ……………………………..………………..…..………………..
zwanym dalej: Wykonawcą.
zwane dalej Stronami, a osobno Stroną,
zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr DobryStart/1/2019 , do którego na podstawie art.
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
zwanej dalej „Ustawą”, nie stosuje się przepisów tej ustawy, a do którego na podstawie Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, ma zastosowanie Zasada
konkurencyjności.
Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna
w Gminie Choroszcz” nr projektu RPO.03.01.03-20-0005/17 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje
i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Okres realizacji od 02.09.2019 do 30.09.2020. Projekt
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa materiałów i urządzeń biurowych wymienionych
przedmiotowo i ilościowo w Wykazie ilościowo-asortymentowym (Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego), na potrzeby realizacji Projektu „Dobry start-edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz”.
2. Wykonawca, oświadcza, że przedmiot umowy jest nieużywany i fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej
produkcji, nieobciążony prawami osób trzecich, sprawny technicznie. Przedmiot umowy zostanie
dostarczony wraz ze wszelkimi certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności oraz dokumentami
niezbędnymi do dochodzenia uprawień z tytułu gwarancji oraz instrukcjami w języku polskim (jeśli
dotyczy).
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie odpowiadać wymaganiom polskich
norm oraz gwarantuje ich dobrą jakość. Artykuły będą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji
producenta i zostały dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej oraz Polski.

4. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym także koszty dostawy wraz z wniesieniem.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w formie
jednorazowej dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy (w tym transport i rozładunek do wskazanych przez
Zamawiającego pomieszczeń), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, pod adres: Urząd
Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.
Przekazanie przedmiotu umowy odbędzie się w ustalonym przez strony dniu roboczym w przedziale
czasowym między godziną 7:30 a godziną 15:00.
Wykonawca oświadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, urządzenia
oraz zasoby ludzkie w postaci wyspecjalizowanej kadry niezbędne do wykonania umowy oraz
zobowiązuje się do jej wykonania w terminie określonym w § 3 ust.1 z zachowaniem należytej
staranności.
Z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane
z dostarczonymi artykułami oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
§3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się :
a) rozpoczęcia realizacji umowy: w dniu podpisania Umowy,
b) zakończenia realizacji umowy: 06.12.2019 r.
2. Za datę wykonana Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości:
.............................................. zł brutto, (słownie:.................................................................)
tj. za poszczególne części zamówienia:
Część 1 – ………………..….. zł brutto
Część 2 – ……………….…… zł brutto
zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w dniu ................................... r.
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom
i obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, w tym opłaty, podatki (również podatek VAT),
koszty załadunku i rozładunku, dostawy transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, bez których
należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
4. Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę
faktura VAT.
5. Podstawą płatności jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, spisany w dniu dostawy, stwierdzający kompletność
przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
6. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w wykazie cenowym.
7. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy – …………….………………………………………………………………….. umożliwiające realizację przelewu
w mechanizmie podzielonej płatności split-payment w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej
i doręczonej faktury.

8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane:
Nabywca – Gmina Choroszcz z siedzibą ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, NIP 966 176 96 99,
Odbiorca – Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.
9. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane
w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy.
10. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu na rachunek Wykonawcy.
§5
1. Zamawiający wyznacza ……………………… jako osobę do kontaktów w sprawie realizacji Umowy,
nr telefonu ………………, e-mail …………………………….
2. Wykonawca wyznacza ……………………… jako osobę do kontaktów w sprawie realizacji Umowy,
nr telefonu ………………, e-mail ……………………………
3. Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymagają uprzedniego pisemnego
powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany Umowy wymagającej formy aneksu.
§6
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu Zamówienia osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawienia i kwalifikacje i zatrudniającym
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania
zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania
i zaniechania.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zwarcia.
4. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, zakres zleconych im usług lub
dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu Zamówienia wynikającym z Umowy.
5. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych
przez Wykonawcę.
6. Umowy zawarte przez Wykonawcę z podwykonawcami powinny zawierać postanowienia
zobowiązujące podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu kopii umów z dalszymi
podwykonawcami na zasadach określonych w ust. 3 i 5.
7. Zamawiający nie odpowiada za jakiejkolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców,
jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.
§7
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się począwszy od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
3. W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
powstałych z przyczyn tkwiących w wydanych rzeczach w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

§8
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zawinionej zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 umowy, w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, bez
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności w przypadku:
a) niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
b) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,
c) gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego, zostanie dokonane zajęcie całości lub części
majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy,
d) gdy wartość nałożonych na Wykonawcę kar umownych będzie równa lub przekroczy 20%
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
e) innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, o ile Zamawiający poinformował
Wykonawcę o naruszeniu tych postanowień umowy, wyznaczył termin do ich usunięcia,
a Wykonawca nie zastosował się do polecenia Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
2. Rozwiązanie umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
3. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, 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. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności takich zmian.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają
rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

§ 14
1.

Integralną cześć niniejszej Umowy stanowią:
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami;
2) Oferta wraz z załącznikami;

Zamawiający

Wykonawca

