Załącznik Nr 8 do SIWZ – część I zamówienia

UMOWA Nr RIZ.272. .……. 2019
W dniu …………………………..2019 r. w Osjakowie pomiędzy Gminną Osjaków, z siedzibą;
98 – 320 Osjaków, ul. Targowa 26, o nr NIP 8321972722, nr REGON 730934677, reprezentowaną
przez Jarosława Trojana – Wójta Gminy Osjaków, zwaną dalej „Zamawiającym”, przy
kontrasygnacie Aleksandry Kapuścińskiej – Skarbnika Gminy,
a …………………………………………...; adres: ……………………………….. nr …………………….
wpisaną do …………………………………………………,reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………….
2. ……………………………………………………
zwanymi dalej „Wykonawcą”,
- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn. „Dostawia wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku” w zakresie
części I zamówienia - Dostawa mebli kuchennych i AGD przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), oznaczonego numerem RIZ.271.8.2019 opublikowanego w BZP
……….. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26,
została zawarta umowę o następującej treści:
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa mebli kuchennych i AGD” w ramach zamówienia pn.
„Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku” o parametrach
użytkowych i jakościowych określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
Dostawa obejmuje również montaż mebli i sprzętu AGD, który jest pod zabudowę.
2. Wykonawca mebli zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, dokonać
dokładnych, własnych pomiarów w siedzibie dostawy i montażu mebli. Zamawiający zamawia
meble :pod wymiar”, a jego pomiary pomimo dołożenia należytej staranności mogą być
nieprecyzyjne.
3. Meble i wyposażenie AGD należy dostarczyć i zamontować w budynku oddziału przedszkolnego
w Raduckim Folwarku 2, 98 – 320 Osjaków.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble i sprzęt AGD, o którym mowa w ust. 1, jest zgodne
z załącznikiem Nr 2 do SIWZ, jest nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
5. Wyposażenie, będące przedmiotem dostawy musi być wysokiej jakości, potwierdzone
certyfikatami, atestami lub deklaracją zgodności z PN-EN zapewniającymi bezpieczne
użytkowanie, jeśli przepisy prawa wymagają takich certyfikatów,.
6. Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do dostarczenia Zamawiającemu
w dniu dostawy dokumentów gwarancyjnych, kompletu dokumentów dopuszczających wyroby do
użytku, jeśli są wymaganie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, oraz instrukcje
obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiającego odbioru dostarczonego wyposażenia. Dokumentem gwarancyjnym na meble jest
niniejsza umowa.
§ 2 - Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie
do …………… .
2. Za datę wykonania umowy uważa się datę odbioru przez Zamawiającego dostawy, potwierdzonej
protokołem odbioru przez przedstawicieli stron umowy.
3. Protokół odbioru zostanie podpisany w dniu dostawy.
3. Wykonawca, na 2 dni przed planowanym terminem dostawy, zawiadomi pisemnie (fax, e-mail)
Zamawiającego o terminie dostawy.

§ 3 – Warunki płatności
1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej kwoty
…………………… zł (słownie: …………………………………..) brutto, w tym netto - ……………….zł
i ……………… zł podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za dostarczone meble i sprzęt AGD będzie protokół
zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty faktury/rachunku za odebraną dostawę mebli i sprzętu AGD na
rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Nabywcą i płatnikiem faktury/rachunku jest: Gmina Osjaków, 98 – 320 Osjaków, ul. Targowa 26,
NIP 8321972722.
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§ 4 – Warunki gwarancji i serwisu
Wykonawca udziela ……… m-cy gwarancji jakości na dostarczone meble i sprzęt AGD.
W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego wyposażenia, Wykonawca
zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 5 dni roboczych.
Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi zostanie wydłużony na okres udzielonej gwarancji.
Bieg terminu gwarancji wraz z serwisem na wyposażenie, liczony będzie od dnia protokolarnego,
bezusterkowego odbioru dostawy.
W okresie gwarancji Zamawiający ma obowiązek do pisemnego zgłoszenia o powstałych
usterkach lub wadach, a Wykonawca w terminie do 7 dni, od daty otrzymania zawiadomienia, ma
obowiązek usunięcia usterki lub wady.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy
udziale podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne, w tym
również za dotrzymanie terminu wykonania dostawy.
Zapisy ust. 6 będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji zadania przy
udziale podwykonawców.
§ 5 - Kary umowne
W przypadki nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy (dotyczy poszczególnych
części zamówienia odrębnie), za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy
w terminie realizacji dostawy przekraczającej 5 dni roboczych oraz wystąpić o zapłatę kary
umownej w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie,
tj. następnego dnia roboczego po upływie 5 dnia roboczego, zawiadamia pisemnie Wykonawcę
o odstąpieniu od umowy i żądaniu zapłaty określonej kary umownej.
Wykonawcy przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy Zamawiający
uchyla się od obowiązku dokonania odbioru prawidłowo wykonanej dostawy mebli/wyposażenia٭.
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych, w przypadku uchybienia przez
Zamawiającego terminowi w zapłacie faktury/rachunku za dostarczony i odebrane
meble/wyposażenie.
Strony umowy zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość
zastrzeżonych kar umownych oraz w innych przypadkach nienależytego wykonania umowy.
§ 6 – Warunki zmiany umowy
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemne.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie
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leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o wystąpieniu takich okoliczności, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę i podając
te okoliczności,
W przypadku rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę
i Zamawiającego,
Zamawiający może wyrazić zgodę na dostawę innego sprzętu niż wskazany w ofercie przez
Wykonawcę, w przypadku jego wycofania z rynku lub w wyniku postępu technologicznego.
W tym przypadku zastąpiony sprzęt musi być nowszej generacji lub zastąpiony przez inny
tego samego rodzaju o parametrach technicznych i innych właściwościach nie gorszych niż
określone w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku zmniejszenia ilości zamawianego sprzętu (w sytuacji wystąpienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania i podpisania umowy),
obniżeniu ulegnie wynagrodzenie w stosunku do określonego w umowie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zdarzenie losowe, awaria maszyn i urządzeń
wykorzystywanych do wykonania zamówienia, dopuszcza się możliwość zmiany terminu
wykonania dostawy.
§ 7 – Pozostałe postanowienia umowy
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej
umowy, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz trzeciej osoby wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szczegółowa specyfikacja cenowa stanowią
załączniki do niniejszej umowy.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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