Załącznik nr 4 SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA ……………….2012

W dniu ………………… pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c
w Dopiewie NIP 7773133416, REGON 631258738 , reprezentowaną przez Wójta Gminy
Dopiewo – mgr Zofię Dobrowolską zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony,
(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną)
a ……….. , zam. ………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
………………………, NIP ……………., REGON …………………,
lub (w przypadku spółek prawa handlowego)
................................................................................................... z siedzibą w...........................,
adres: ...................................................................................., wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
.............................................................. pod numerem ....................................., posługującą
się NIP ............................., REGON ................................., reprezentowaną przez:
............................................................ - .........................................................,
............................................................ - ..........................................................,
zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony,

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym
o wartości powyżej 14 tys. euro, a poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy, na dostawę pomocy dydaktycznych i zabawek
do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt. „Przedszkole
Publiczne w Konarzewie” nr projektu POKL. 09.01.01-30-044/11, realizowanego przez
Gminę Dopiewo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego , została zawarta umowa o następującej treści:
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Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy są
do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z
powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku
jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z umowy.
(uwaga dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa)
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego w Konarzewie wraz z
rozładunkiem, złożeniem części składowych, umieszczeniem w wyznaczonych
pomieszczeniach, sprawdzeniem, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
opisem zamówienia, oraz złożoną ofertą.
Dostawa zamówienia związana z realizacją projektu pt. „Przedszkole Publiczne w
Konarzewie” nr projektu POKL. 09.01.01-30-044/11, realizowanego przez Gminę
Dopiewo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zakres rzeczowy dostawy będący przedmiotem umowy został zawarty w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest zgodny z wymaganiami
określonymi w SIWZ.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:
a) dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz
dokonać jego montażu i ustawienia w wyznaczonych pomieszczeniach w budynkach
przedszkoli, odebrać opakowania związane z dostawą i montażem,
b) dostarczyć przedmiot umowy nowy oraz kompletny.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej
staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
5. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu umowy, a także
dysponuje wykwalifikowanym personelem i zapleczem technicznym, co pozwoli mu
na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w
niniejszej umowie,
b)nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące
spowodować wszczęcie takich postępowań,
c) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające
lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej
postanowień,
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d)przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia przedmiotu Umowy,
a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich
następstw.
e) został poinformowany, iż dostawa zamówienia związana jest z realizacją projektu pt.
„Przedszkole Publiczne w Konarzewie” nr projektu POKL. 09.01.01-30-044/11,
realizowanego przez Gminę Dopiewo ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od
daty podpisania umowy.
2. Dostawa musi się odbyć w dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 16:00, w obecności
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie lub faksem o
rzeczywistym terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 – dniowym.
4. Wykonanie umowy zostanie stwierdzone na podstawie protokołu odbioru, podpisanego
przez obie strony.
5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową,
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu umowy
zgodnego z umową lub wolnego od wad.
6. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę pisemnie lub faksem, wysłanym nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
dostarczenia i zainstalowania przedmiotu umowy.
7. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
8. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
wynagrodzenie w kwocie .......... złotych brutto (słownie złotych: .........................).
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT (na konto wskazane na fakturze). Podstawą do wystawienia
faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust.4, podpisany bez zastrzeżeń przez
obie strony.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 zawiera w sobie wszelkie koszty związane z
wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 jest ostateczne i nie podlega zmianie.
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4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany
stawki podatku VAT na usługi lub dostawy towaru dotyczące przedmiotu umowy, co będzie
obciążało wyłącznie Wykonawcę.
6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
7. Wynagrodzenie jakie Wykonawca otrzyma w związku z realizacją niniejszej umowy jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie terminowo i bez usterek.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 – za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, o którym mowa w §
2 ust.8 i §5 ust.2 w wysokości 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu
umowy za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 3 ust.1.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadku rozwiązania lub
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, chyba że ma miejsce przypadek
określony w art.145 ustawy Pzp.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość naliczonych kar umownych.
6. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w ustalonym terminie,
zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot
umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §2
ust.4, przy czym okres ten nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem
sprzętu, a warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż
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zastrzeżony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres
wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie
od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu
potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości.
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych
uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji
Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art.
577 kodeksu cywilnego.
2. W okresie wskazanym w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
pisemnie lub za pośrednictwem faksu (nr faksu Wykonawcy:………..).
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Naprawy będą w miarę możliwości świadczone w miejscu użytkowania przedmiotu
umowy. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wad
przedmiotu umowy poza siedzibą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że koszty transportu do
miejsca wskazanego przez Wykonawcę i dostarczenia ich po naprawie do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem
okresu rękojmi i gwarancji.
§6
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy w zakresie terminu wykonania – w
przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy: termin wykonania zamówienia może
ulec zmianie o okres odpowiadający opóźnieniu z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu
należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie
można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz w przypadku uzyskania dofinansowania
przedsięwzięcia z EFS od Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w
Poznaniu) - termin wykonania umowy może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania umowy z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu
należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie
można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
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3. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i
ustaniu.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy
i adresów wskazanych w umowie.
5. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie
później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować
niewywiązanie się przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody
winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem daty
wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania.
6. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek
przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości
ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi
postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły
zostać uznane za porównywalne.
7. Uzasadnieniem ewentualnych zmian może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu
umowy lub obniżenie kosztów.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami
określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w
sytuacji kiedy:
a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) przedmiotu umowy
zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami,
d) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub
przepisów prawa,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie
zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający – wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności – nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2, obowiązują kary
umowne przewidziane w § 7.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności
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§8
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 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Formularz cenowy,

Zamawiający:

Wykonawca:
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