Projekt umowy – Załącznik Nr 3
UMOWA IZP/17/2020/EK
zawarta w dniu ………………………… 2020 r. pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul.
Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – Marka Szulca
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru wykonawcy dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 6 000 euro, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest „Rozbudowa placu zabaw przy boisku Sportowym w Sanatorium w
miejscowości Prabuty”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń placu zabaw wraz
z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni (strefy bezpieczeństwa) w miejscowości Prabuty zgodnie
z Zaproszeniem do składania ofert oraz dokumentacją techniczną, w tym:
a)

Projektem budowlanym,

b) Przedmiarem Robót,
c) Specyfikacją Techniczną.
3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, tj. formularz ofertowy,
formularz cenowy.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin zakończenia przedmiotu umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. ………………
§3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto:
………………………..… (słownie: ………………….), w tym 23% podatek VAT, tj. netto ………………. zł,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczone będzie na podstawie faktury
VAT, w formie przelewu z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo
– odbiorczy, o którym mowa § 4 niniejszej umowy.
4. Termin płatności faktury - w ciągu 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej Umowy bez własnego
podpisu.
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§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym, który
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu dostawy – boisko sportowe w Sanatorium.
3. Do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest: p. Wojciech
Dołęgowski lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
4. Do każdego urządzenia należy dołączyć: gwarancję, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
jakości, deklaracje zgodności z PN.
§5
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, może być
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy, urządzenia placu zabaw posiadają aktualne
certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 24
miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego,
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody Sądu.
6. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1, w szczególności:
dojazdów lub dostarczenia przedmiotu zamówienia, robocizny, ponosi Wykonawca.
§6
RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów
dostarczonych w ramach niniejszej umowy.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem
przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów, w
tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z
wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób
trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§7
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej
umowie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez
Zamawiającego kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej
umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed
odwołaniem się do sądu.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Umowa zawiera 3 kolejno ponumerowane strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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