Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego MGZO.2440.100.1.2016.AD

UMOWA NR MGZO…………….2016.AD
zawarta w dniu …………... 2016 roku w Sztumie

pomiędzy:
Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Sztumie, NIP: 579-153-71-69, REGON: 170203843,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, reprezentowanym przez:
Katarzynę Krzyżykowską – dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie,
działającego na podstawie Zarządzenia Nr 123.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17
listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. : „Z
przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i
Gminie Sztum” dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W rezultacie wyboru Wykonawcy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr MGZO.2440.100.1.2016.AD
z dnia 29.11.2016 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto
pn.: Dostawa mebli do oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn.: Z przedszkolem
na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum Mieście
i Gminie Sztum prowadzonym w trybie uproszczonym rozeznania rynku, zgodnie z Rozdziałem 6. Tryb
uproszczony wydatki o wartości od 20 tys. zł. do 50 tys. zł. netto włącznie oraz poniżej 20 tys. zł. netto
Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania
środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,
strony postanawiają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż mebli przedszkolnych do oddziałów
przedszkolnych Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w
Sztumie z siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum oraz do Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola
w Czerninie ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku i stanowi
jego własność, a także nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca oświadcza, że meble przedszkolne stanowiące przedmiot umowy są dopuszczone do
użytku w placówkach oświatowych, posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i
spełniają wszelkie wymogi norm określone obowiązującym prawem.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble przedszkolne objęte niniejszą umową do siedziby
oddziałów przedszkolnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia udzieli Zamawiającemu wszelkich
niezbędnych informacji dotyczących dostarczonych mebli przedszkolnych oraz w celu potwierdzenia,
że dokonana dostawa spełnia wymagania określone w § 1 ust. 4 niniejszej umowy wyda
Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu warunków polskich oraz unijnych przepisów dotyczących
norm bezpieczeństwa CE oraz wszelkie posiadane dokumenty, niezbędne do prawidłowego z nich
korzystania.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą, załadunkiem, rozładunkiem i montażem.
5. Wykonawca na swój koszt zapewni osoby do wniesienia mebli przedszkolnych do siedziby
pomieszczeń oddziałów przedszkolnych wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do dostawy na co najmniej 2 dni
przed planowanym terminem dostawy.
7. Wykonawca zapewnia, iż dostarczy przedmiot umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.
8. Dostawa mebli przedszkolnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostanie potwierdzona
protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym na piśmie i podpisanym przez każdą ze stron.
9. Treść protokołu zdawczo-odbiorczego przygotuje Zamawiający.
10. Do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, odbioru przedmiotu umowy oraz kontaktów z
Wykonawcą dotyczących ustalenia terminu i miejsca dostawy Zamawiający upoważnia:
1) Panią Bożenę Andrzejewską tel. 55 640 6304 dot. dostawy do oddziałów przedszkolnych w
Czerninie,
2) Panią Renatę Jagielską tel. 55 640 6356 dot. dostawy do oddziałów przedszkolnych w Sztumie.
§3
Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację Zamówienia lub jego
części Wykonawca odpowiada jak za własne.
§4
1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w
protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć Wykonawcy
termin nie dłuższy jednak niż 2 dni, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem nieprawidłowości.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin
wyznaczony na podstawie ust 2 niniejszego paragrafu – lub żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kary umownej.
§5
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą
w wysokości ……………………. złotych brutto (słownie: ……………………………………….złotych brutto) w tym
podatek VAT.
2. Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie przekazana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w
Sztumie.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany bez uwag przez obie strony umowy protokół
zdawczo-odbiorczy określony w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Faktura będzie
wystawiona na: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
NIP 579-153-71-69, REGON: 170203843.
§6
1. Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. W przypadku, gdy
producent oferuje dłuższy termin gwarancji Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami
producenta.
2. Termin gwarancji liczy się od dnia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

§7
W przypadku gdy braki ilościowe lub wady fizyczne wyjdą na jaw już po przyjęciu dostawy przez
Zamawiającego, w terminie obowiązującej rękojmi za wady Zamawiający ma prawo żądania wymiany
towaru na wolny od wad na koszt Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania.
Zamawiający w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad fizycznych
dostarczonych mebli przedszkolnych pozostawi je do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go
niezwłocznie faksem lub pisemnie o stwierdzonych brakach lub wadach.
Wykonawca na własny koszt dostarczy i wymieni wadliwe meble przedszkolne na nowe lub dostarczy
brakujące meble przedszkolne Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania.
W razie dostarczenia mebli przedszkolnych z wadami (braki ilościowe lub wady fizyczne), które
zostaną stwierdzone podczas odbioru dostawy, Zamawiający może odmówić przyjęcia mebli
przedszkolnych, a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble przedszkolne na własny koszt
wolne od wad w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania.
Zamawiający może również odmówić przyjęcia dostawy w przypadku gdy, będzie ona realizowana w
sposób niezgodny z zapisami § 2 niniejszej umowy.
§8
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
W przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad lub braków ilościowych, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dłuższej niż 4 dni, Zamawiający może odstąpić
od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu realizacji umowy. Odstąpienie nastąpi w terminie
30 dni od dnia, w którym dostawa miała być zrealizowana zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3
zapłaci karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi poprzez potrącenie kary z
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu następuje na pisemne
wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę
wysłanego na adres Wykonawcy zawarty w umowie.
Jeżeli Wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody, Zamawiający ma prawo do
dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy wady nie
dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że ich usunięcie we wskazanym terminie nie jest możliwe,
w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 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 tych okolicznościach.

§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności,
3) parametrów technicznych towarów.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w
uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym
nie można zapobiec bądź przeciwdziałać skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie
nowy termin realizacji zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na pisemny wniosek
Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych
okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności oraz
czas przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy należy wyłącznie do Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy polegającej na zmianie parametrów
technicznych towaru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy pod warunkiem wycofania
z oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową towaru i zastąpienia ich towarem o parametrach
technicznych nie gorszych od parametrów towaru wycofanego i z zachowaniem ceny towaru
wycofanego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze sadowej przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
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podpis Zamawiającego

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe MGZO.2440.100.1.2016.AD
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podpis Wykonawcy

