Załącznik Nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA NR : …… / ……….
zawarta dnia ……………….. w Łapach
pomiędzy
Gminą Łapy z siedzibą w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 reprezentowaną przez:
Burmistrza Łap – Urszulę Jabłońską
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Marty Sokół
zwanym dalej „Zamawiającym”,
Regon 050659094, NIP 966-210-68-60
a firmą ……….. z siedzibą w ……………………posiadającą nr identyfikacji podatkowej
NIP…….., REGON …………… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: …….
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….........……
przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na: „Dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek do
wyposażenia oddziału zamiejscowego Przedszkola Nr 2 w Łapach, w Daniłowie Dużym w
ramach projektu „Otwarte drzwi – edycja III”
§1
Przedmiot umowy
1. W ramach przedmiotu Wykonawca zobowiązuje się:
a) dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe, sprawne technicznie, w oryginalnym
opakowaniu, nie posiadające wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych), wad prawnych, spełniające wymagania określone w
obowiązujących przepisach prawa zabawki oraz pomoce dydaktyczne do
wyposażenia sali przedszkolnej oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 2 w
Lapach w Daniłowie Dużym o parametrach technicznych i wyposażeniu
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze
złożoną ofertą, stanowiącymi integralne części umowy, w związku z realizacją
projektu
„Otwarte
drzwi-edycja
III”,nr
Umowy
UDA-RPPD.03.01.01-20-0107/15-00;
b) dostarczyć i rozładować przedmiot umowy w oddziale zamiejscowym Przedszkola
Nr 2 w Łapach, w Daniłowie Dużym, po zawiadomieniu Zamawiającego, z co
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem o terminie planowanej dostawy;
c) przekazać w dniu dostawy niezbędne instrukcje obsługi, atesty, certyfikaty i
gwarancje;
d) dostarczyć niezbędne, rozruchowe materiały eksploatacyjne (np. baterie zasilające)
niezbędne do uruchomienia urządzeń i ich eksploatacji;

e) nieodpłatnie wymienić uszkodzony lub wadliwy przedmiot umowy.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, opisany w § 1 umowy, w terminie……. dni od
dnia podpisania umowy.
2. Terminem zakończenia realizacji zamówienia będzie data otrzymania przez
Zamawiającego – Gminę Łapy kompletu wyposażenia, dostarczonego zgodnie z umową.
3. W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do dostarczonego wyposażenia protokół
zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy
wyposażenia, po sprawdzeniu zgodności zamówienia z umową.
4. W razie odmowy przyjęcia dostarczonego wyposażenia, Zamawiający podaje przyczyny
niezgodności wyposażenia z umową.
5. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie wymienić wyposażenie dostarczone niezgodnie
z umową, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do wymiany.
§3
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1 Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w
łącznej kwocie ………………………………………………………………………zł brutto
(słownie: ……………………………………………………..), w tym należny podatek
VAT.
2 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonany i przyjęty przedmiot umowy w
terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru zamówienia.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy: ………..
…………………………………………………………………………………………………...
4. Faktura, za dostawę przedmiotu umowy będzie wystawiana z uwzględnieniem poniższego
nazewnictwa podmiotu dokonującego transakcji:
Nabywca: Gmina Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, NIP 9662106860
Odbiorca: Przedszkole Nr 2 w Łapach, ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
§4
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki; nie więcej niż
20% ;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt 1 za

każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; nie więcej niż
20% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §
3 pkt 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych w pierwszej
kolejności z należnego mu wynagrodzenia.
5. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia przewyższającego wartość kar umownych odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§5
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach; w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z wykonania części umowy;
b) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy przekraczającego 5 dni, w
terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
§6
Warunki gwarancji
1. Strony ustalają okres gwarancji jakości z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za
wykonany przedmiot umowy na okres …. miesięcy, liczony od dnia odbioru
końcowego.
2. W przypadku wykrycia wady Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę
wyznaczając termin i zakres jej usunięcia.
3. Usunięcie wady Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu.
4. Nieusunięcie wady w określonym terminie daje Zamawiającemu prawo powierzenia
jej usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument
gwarancyjny.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za :
a) wady i usterki powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy,
stwierdzone w okresie gwarancji,
b) usunięcie wad i usterek wymienionych w pkt a) stwierdzonych i ujawnionych
w trakcie czynności odbioru oraz w okresie gwarancyjnym.

7. Roszczenia gwarancyjne mogą być dochodzone po upływie terminu gwarancji, jeżeli
Zamawiający zgłosił istnienie wady w okresie gwarancji.
8. Zamawiający może korzystać z uprawnień z gwarancji niezależnie od uprawnień
wynikających z rękojmi.
§8
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia, w
zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na
skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu.,
2. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno– organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego).
§9
Postanowienia końcowe
1 Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze
zmianami) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
3 Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy
jest ze strony Wykonawcy..............................
4 Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest ze
strony Zamawiającego ...................................
5 Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja
wierzytelności) nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
6 Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu swojej siedziby.
Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adres wskazany w
umowie będzie skuteczne.
7 Integralną część umowy stanowią załączniki:
1 Oferta Wykonawcy,
2 Kalkulacja cenowa (załącznik nr 7 do SIWZ)
3 SIWZ z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi składanych na etapie postępowania
przetargowego.

§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

