Załącznik nr 3
UMOWA Nr ………………….
Zawarta w dniu ………………… 2018 r. w Międzylesiu, pomiędzy:
Gminą Międzylesie, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Tomasza Korczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, NIP 881-10-37-024, Regon: 890718136,
a …...............................................................................................
z siedzibą
….............................................................................................NIP.............................REGON..........
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ………… r. zapytania o cenę, została zawarta umowa
o następującej treści:
Ustalenia wstępne
§1
Wykonawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się z warunkami zamówienia, projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ustawowymi.
3. Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Przedmiot umowy
§2
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej
oraz matematycznej w Projekcie pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie.
Zakres prac objętych przedmiotem umowy
§3
Wykonawca wraz z dostawą pomocy dydaktycznych zobowiązuje się dostarczyć wykaz tych pomocy (objętych
zamówieniem) z podaniem cen jednostkowych, stawki podatku VAT i cen brutto w formie tabeli w kolejności zgodnej
z załącznikiem nr 1 do umowy.
Adres dostawy: ul. Kolejowa 10, 57-522 Domaszków
Obowiązki i zobowiązania wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 (pięciu) dni od powstania zniszczenia na własny koszt.
2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy wewnętrzne wydane przez administrację budynku, wszystkie
przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników w
przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
3. Przedmiot umowy dostarczony będzie do miejsca jego przeznaczenia (wraz z wyładunkiem) na wskazane przez
Zamawiającego miejsce siłami Wykonawcy.
4. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
5. Potwierdzeniem dostawy przedmiotu umowy jest dokument dostawy podpisany przez osobę odbierającą dostawę w
poszczególnych jednostkach.
6. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin
zakończenia realizacji umowy może zostać zmieniony przez Strony z uwzględnieniem czasu trwania opóźnienia
realizacji umowy.
7. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne pełnej gwarancji jakości i rękojmi na okres 12 miesięcy
(liczony od dnia odbioru dostawy).

8. Pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach
oświatowych.
9. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności,
atesty, certyfikaty, w tym certyfikat CE.
10. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne do Zamawiającego na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni
rozładunek ze środków transportowych w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa,
dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, obowiązujących Polskich norm, oraz przepisów prawa, na warunkach
ustalonych w umowie.
Termin realizacji umowy
§5
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 23 marzec 2018 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy wynosi:
- zł (netto)
- zł (brutto)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
Wykonawca, w tym między innymi: koszty zakupu, koszty transportu oraz wszelkie koszty załadunku, rozładunku,
a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty dojazdów do miejsca wykonywania
dostawy oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić
przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym
należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
Warunki płatności
§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości określonej w § 6 ust. 1 umowy,
płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dokument każdorazowej dostawy, podpisany bez zastrzeżeń przez
osobę odbierającą dostawę.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach,
rachunkach, notach odsetkowych) a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin
określony w umowie.
4. Faktura VAT wystawiana będzie na Gminę Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, NIP 881-10-37024.
5. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki zawinionej przez
Wykonawcę, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
Odpowiedzialność Wykonawcy i warunki gwarancji
§8
1. Wykonawca będzie świadczył usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami,
w granicach wyznaczonych przez Kodeks cywilny.
2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania.
3. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania dostawy albo niewykonania obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia
stwierdzonych uchybień, braków lub niedokładności w zakresie wykonanej usługi, w czasie nie dłuższym niż 5 dni
robocze od zgłoszenia reklamacji.
4. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca.
5. Wszystkie reklamacje dotyczące wad, bądź nieterminowego lub niepełnego wykonania usługi Zamawiający
przekaże niezwłocznie Wykonawcy pod numer telefonu …………..…… oraz pisemnie na nr faksu …………..………

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
§9
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
Monika Harasińska- Specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu
tel.: 74/8126 327 wew. 28
2) po stronie Wykonawcy:
................................................................................................. tel.…………………………………….……………
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac objętych niniejszą umową.
Zmiana tych osób nie będzie stanowiła zmiany warunków umowy i nie wymaga formy pisemnej.
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne
§ 10
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po
drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem
VAT, określonego w ofercie przetargowej (sumaryczna cena brutto całej oferty).
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy w szczególności terminu dostawy (48 godz. od dnia
zamówienia), jak też zwłoki w usunięciu wad. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości 0,1%
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określonego w ofercie przetargowej (sumaryczna cena brutto
całej oferty) za każdy dzień opóźnienia.
3. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.
4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe
z jego winy w czasie wykonywania umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy
należności, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia określonego w §6 ust.1 niniejszej
umowy, a jedynie wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.
Odstąpienie i rozwiązanie umowy
§ 11
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę
istotnych warunków umowy lub od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym w
terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o niedotrzymaniu przez drugą stronę istotnych warunków umowy.
2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:
a. Złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego albo
wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej
okoliczności,
b. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt b Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną
część umowy.
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać
umowę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy:

4.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia
lub okoliczności, a także trudnych warunków atmosferycznych.
5. Zmiana i uzupełnienie umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy, informacji uzyskanych
od Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej, na terenie której realizowany będzie przedmiot umowy lub w
związku z wykonywanym przedmiotem umowy. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie
niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
7. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem
niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
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