U M O W A NR WI.042.2.2018
W dniu 25 października 2018 r. w Wąbrzeźnie:
pomiędzy Gminą Ryńsk reprezentowaną przez:
Władysława Łukasika - Wójta Gminy Ryńsk,
przy kontrasygnacie Jolanty Szablewskiej - Skarbnika Gminy
NIP 878-17-52-040,
adres do korespondencji: Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
adres do korespondencji: …………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
w związku z wyborem oferty na podstawie przeprowadzonego postępowania do którego nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) strony
zawierają umowę na zamówienie o wartości, które nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro, następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia świetlicy w Jaworzu realizowana w ramach projektu
pn. „Wyposażenie świetlicy w Jaworzu” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” - działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Zakres zamówienia określono w załączniku do umowy w kolumnie „Nazwa produktu/towaru”.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów i sprzętem Wykonawcy, przy pomocy osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
- montażu urządzeń zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta;
- utrzymywania ogólnego porządku w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.
Terminy
§2
Przedmiot umowy należy zrealizować do dnia 14 grudnia 2018 r.
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§3
Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
cena netto:
……………………………. zł
podatek VAT: ……………………………. zł
cena brutto:
……………………………. zł

1.
2.
3.

4.

Forma płatności
§4
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu
dostaw.
Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, NIP 878-17-52-040.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, stwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy bez
wad wstrzymujących odbiór, podpisany przez osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę biorące udział
w odbiorze.
Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT u
Zamawiającego.
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5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić
jej przyjęcia.
6. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.
Odbiór przedmiotu umowy
§5
1. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się odbiór po zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór odbywa się
nie później niż w ciągu 2 dni od zgłoszenia.
2. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku
odbioru, który jest podpisywany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Każda ze Stron otrzymuje 1
egzemplarz protokołu.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
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7.
8.
9.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady
§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy chyba,
że producent użytych materiałów/towarów udzieli dłuższej gwarancji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych dostaw;
2) usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę,
który jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego lub innym uzasadnionym technicznie.
Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i usterki, które zostały zgłoszone
przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.
Rękojmia
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w
czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w
przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa wraz z upływem terminu gwarancji.
O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć wszystkie wady odnoszące się do
przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
Roszczeń z tytułu rękojmi można dochodzić także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo
oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia protokołu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 3 dni przed dokonaniem oględzin.
Protokół komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezpośrednio po zakończeniu działania
komisji.
Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, który weźmie pod uwagę niezbędny czas i
techniczne możliwości ich usunięcia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawcę.
Nie przystąpienie do usunięcia wad, nie usunięcie lub nienależyte usuniecie przez Wykonawcę wad w
uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego od powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na
koszt Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na wierzycieli;
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2) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub
restrukturyzacji;
3) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, tj. jeżeli Wykonawca przerwie prowadzone dostawy.
Kary umowne
§9
1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości – 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za zwłokę w udostępnieniu świetlicy w Jaworzu w zakresie niezbędnym do prowadzenia dostaw oraz
uniemożliwienie rozpoczęcia dostaw - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki lub
przerwy;
2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.
§ 10
1. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Strona umowy może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
2. Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z
niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej
należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót
oraz innych zobowiązań umownych.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową
między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą
być przesyłane pocztą elektroniczną, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy pocztowe, adresy poczty elektronicznej podane przez strony. Każda ze
stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu
poczty elektronicznej. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty
elektronicznej zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, adres poczty elektronicznej
strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie
będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają
sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
drugi egzemplarz dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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