UMOWA NR ZP.032.

.2019….. (Projekt)

zawarta w dniu ………………... pomiędzy:
Gminą Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Popielów – Sybillę Stelmach
z kontrasygnatą:
Skarbnik Gminy – Magdaleny Gandyra
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a:
……………………………………………………
z siedzibą ………………………………………..
NIP: …………………. Regon: ………………….
KRS: ……………………………………………..
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..
Została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Posiłek w szkole
i w domu” – dostawa wyposażenia kuchni do PSP w Karłowicach.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyposażenia kuchni dla placówki szkolnej
w miejscowości Karłowice, zgodnie ze złożoną ofertą w zapytaniu ofertowym.
3. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach
modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe, bez wad ukrytych oraz
zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z instrukcją w języku polskim oraz przeszkoli obsługę
kuchni w ich użytkowaniu.
§2
1. Strony ustalają termin wykonania kompletnej dostawy do dnia 26.08.2019 r.
2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po dostarczeniu
całości asortymentu oraz protokolarnym odbiorze przez upoważnioną osobę Zamawiającego.
3. Podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury
VAT przez wykonawcę.
Faktura wystawiona zostanie na:
Gmina Popielów
46-090 Popielów, ul. Opolska 13
NIP.: 9910312563
4. Należność będzie płatna przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz
z protokołem odbioru.
5. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
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§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej
umowy w kwocie:
1) netto: …………………… zł
2) stawka podatku VAT: …………… %
3) brutto: …………. zł (słownie: …………………………………………….... złotych i ……/100)
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, które nie podlega zmianie.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem zamówienia i nie wnosi z tego tytułu
żadnych zastrzeżeń.
4. Wykonawca oświadcza, że zakres zlecenia określony w § 1 nie budzi wątpliwości. Zamawiający
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wyklucza możliwość powołania się Wykonawcy na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu
umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że nie będzie
żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów dostawy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
§4
Odbiór końcowy przedmiotu zmówienia nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletu
urządzeń.
W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz
Zamawiającego.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
§5
Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także
przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia – 36 miesięcy licząc
od daty odbioru kończowego, w której gwarantuje, że:
1) urządzenia nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów
technologicznych i zapewniają bezpieczne oraz bezawaryjne użytkowanie;
2) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt po
otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia;
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania przedmiotu umowy.
4) W okresie gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt;
O wykryciu wady, usterki lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie gwarancji
Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie, w którym określi termin
usunięcia wady. Wiążącą Wykonawcę formą zawiadomienia jest również zawiadomienie
dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych w tym
zakresie prac - w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadach.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony.
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6.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w wyznaczonym
terminie, Zmawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną
stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§6
1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych
przeglądów gwarancyjno – serwisowych w okresie gwarancji.
2. Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji wbudowane urządzenia nie będą osiągać
parametrów określonych w ofercie Wykonawcy oraz umowie, Wykonawca zobowiązany jest
do bezwzględnej, nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe, odpowiadające parametrom
podanym w ofercie oraz umowie.
§7
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % umownego wynagrodzenia
brutto
b) Za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
c) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
d) Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji wbudowane urządzenia nie będą osiągać
parametrów określonych w ofercie Wykonawcy oraz umowie, a Wykonawca nie dokona
nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe, odpowiadające parametrom podanym w ofercie
oraz umowie, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 10 % wartości
umownego wynagrodzenia brutto za każde niewymienione urządzenie.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiającemu przysługuje prawo do
potrącenia kar umownych z kwoty z należności Wykonawcy.
§8
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
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§ 11
Wszelkie spory, które mogą powstać na tle wykonywania niniejszej umowy, podlegają
orzecznictwu właściwego miejscowo (dla Zamawiającego) Sądu.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
a) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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