Załącznik nr 4
do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr ……………….
zawarta w Nagłowicach w dniu ............................................. pomiędzy:
Gminą Nagłowice z siedzibą: ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice
REGON : 291010398 ; NIP 656-22-13-721
reprezentowana, przez:
mgr inż. Monikę Bolewską

- Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Małgorzaty Smerdzyńskiej - Skarbnika Gminy
zwaną dalej “Zamawiającym"
a
………………………………………..
z siedzibą ………………………… ,
NIP ……………..., REGON…………….,
reprezentowaną przez: ……………………………….,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na wykonanie operacji pod nazwą:
"PDNIESIENIE STANDARDU
INFRASTUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WSI NAGŁOWICE". dla zadania
pn.: Zagospodarowanie przestrzeni przy dworku Mikołaja Reja-urządzenie letniej czytelni na
tarasach o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni przy dworku
Mikołaja Reja-urządzenie letniej czytelni na tarasach w miejscowości: Nagłowice Polegające na
zakupie wraz z dostawą: niżej wymienionych sprzętów:

1.Stoliki i krzesła metalowe
2.Parasole
szt. 2
3.Pergole z donicą
szt.
4.Namiot plenerowy szt.
5.Stoły piknikowe
szt.
6.Ławki piknikowe szt.
7.Panele tarasowe
szt.

4 komplety
4
1
12
24
60

Sprzęt oraz materiały powinny posiadać certyfikaty i atesty potwierdzające bezpieczeństwo
ich konstrukcji.
1. Operacja pod nazwą " PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTUKTURY TURYSTYCZNOREKREACYJNEJ WSI NAGŁOWICE” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w
ramach przedsięwzięcia : „Tworzenie, rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju

kierowanych przez społeczności” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
1) Szczegółowy opis dostarczanego sprzętu zawiera załączniki nr 4 do zapytania ofertowego.
1. Każdy sprzęt powinien posiadać aktualne certyfikaty i atesty potwierdzające zgodności z normą
(bezpieczeństwo ich konstrukcji, spełnienie odpowiednich warunków )
1.
2.
3.

4.

§2
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia
24 września 2018 r.
Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy w terminie
określonym w ust. 2, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez
Zamawiającego. W przypadku niewykonania obowiązku pisemnego uprzedzenia, Wykonawca traci prawo
zarzutu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
po upływie terminu do wykonania umowy.
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół
powinien być podpisany przez Wykonawcę i osobę reprezentującą Zamawiającego. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie odbioru, Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Po upływie terminu Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) udzielenie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania zamówienia;
2) odbiór zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy
o ustaleniu terminu odbioru;
3) zapłata wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawców należy:
1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy
2) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały i urządzenia
3) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami
4) powiadamianie Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,
b) zmianie osób reprezentujących,
c) wszczęciu w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub
likwidacyjnego,
d) zawieszeniu działalności Wykonawcy,
e) innych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę
w trakcie realizacji zamówienia,
6) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego
7) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości,

1.
2.
3.
4.

5.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
…….. złotych netto(słownie: …. zł), stawka podatku Vat……brutto (słownie: ……. zł)
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz inne
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, poniesione przez Wykonawcę.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………………………, po podpisaniu przez obie strony umowy bezusterkowego
protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie 30 dni od otrzymania poprawie wystawionej faktury.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ………….. lat licząc od dnia podpisana przez
strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
W okresie gwarancji jakości pełną odpowiedzialność za sprzęt ponosi Wykonawca.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad.
O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek i wad.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 i zakończyć w terminie
określonym w zawiadomieniu.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie, wady usunie Zamawiający,
obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co wykonawca wyraża zgodę.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia powyżej terminu określonego w § 2 ust. 2
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia
2) w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie
- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy,;
3) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto , określonego w § 4 ust. 1 umowy,.
4) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek (wad), w terminie określonym przez
Zamawiającego w protokole odbioru - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcykarę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto)
o którym mowa w § 4 ust.1 umowy z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 1.
3. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, nie rezygnując z kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy na co Wykonawca wyraża
zgodę.

1.

§7
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.
3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy pomimo uprzednich
dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub
wykonuje go w sposób nieprawidłowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§8
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy będzie: Katarzyna Walasek telefon 41/38 145 /23
Przedstawicielem Wykonawcy - …………………………….. tel. …………………………………………..
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§9
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego..
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający
i 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

