U M O W A 18/ZO/2021
Zawarta w dniu ………….. r w Kruszynie pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie,
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-13-86-214, REGON: 001021978
reprezentowanym przez:
Pana Janusza Cieślę
- Dyrektora,
przy kontrasygnacie Pani Marii Strojek - Głównego Księgowego,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a:

zwanym dalej " Wykonawcą"
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w trybie zapytania ofertowego, wyboru oferty
Wykonawcy na realizację zadania o nazwie „.Dostawa i montaż mebli do Biblioteki
Publicznej w Bożejowicach” została zawarta umowa o treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
„Dostawa i montaż mebli do Biblioteki Publicznej w Bożejowicach.””.
Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy:
Termin dostawy do 06-08-2021 r
§3
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z parametrami.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie zaplecze
techniczne do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu
Umowy wszelkie związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, dokumenty
gwarancyjne i serwisowe.
4. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku
przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

§4
Dostawa i odbiór przedmiotu Umowy
1.

O gotowości dostarczenia przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego
telefonicznie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, nie później niż na 3 dni przed
terminem dostawy.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Montaż przedmiotu Umowy wykonywany będzie w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) w godzinach od 8°° do 15°° .
Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejscowości Bożejowice. Wykonawca
zobowiązuje się do ustawienia przedmiotu zamówienia we wskazanych przez
Zamawiającego pomieszczeniach.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt materiałów, sprzętu
oraz transportu niezbędnego do wykonania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie przed odbiorem przedmiotu Umowy prawo sprawdzenia
zgodności towaru z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy
w razie stwierdzenia jego niezgodności z Umową. W celu wskazania przyczyn odmowy
dokonania odbioru Zamawiający wskaże w protokole swoje zastrzeżenia, do których
wykonawca zobowiązuje się ustosunkować w terminie 3 dni od ich otrzymania.
W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych towaru, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany go na nowy, a w przypadku braków ilościowych do
dostarczenia różnicy w ilości na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
Strony Umowy ustalają, że potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu Umowy będzie
protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§5
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji jakości
na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie Strony bez
zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną
wezwać Wykonawcę do usunięcia ujawnionych braków lub ukrytych wad w dostarczonym
przedmiocie Umowy.
3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze od wezwania przez Zamawiającego, przystąpić do usuwania ujawnionych
braków lub ukrytych wad w przedmiot Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych braków lub wad w terminie nie
dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia wezwania.
5. W okresie gwarancji w przypadku braku możliwości usunięcia ujawnionej wady
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na
nowo od dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
§6
Wynagrodzenie
1. Wartość wynagrodzenia ogółem za wykonanie Umowy ustala się na kwotę:
Netto

zł

(słownie:
Brutto
(słownie :

zł),
zł
zł)

Płatność dokonana zostanie na podstawie faktury w oparciu o protokół zdawczoodbiorczy.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
poprawnie wystawionej faktury.
3. Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty.
4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnej Zamawiający zobowiązuje się
do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo
wystawionej faktury.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP:612-13-86-214.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;
2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie udzielonej gwarancji , za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego
po upływie terminu na usunięcie wad.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia
od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę z żądaniem zapłaty.
Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę może potrącić należną mu
karę z należności Wykonawcy.

§8
Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w zakresie:
1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, nie
pozostających w sprzeczności z treścią oferty na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy.
3) zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT.

3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymagać będzie pisemnego uzasadnienia.

§9
Odstąpienie od Umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Księga Trzecia Kodeksu Cywilnego,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
2) Wykonawca

nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu
niniejszej Umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni i nie kontynuuje jej pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

3) Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi

w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub
połączenia się z innym przedsiębiorstwem.
4) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu
Umowy.
2. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych
w ust. 1 pkt 2 Umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich
obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu terminu 3 dni.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego

wezwania w terminie 3 m-cy od upływu terminu za zapłatę faktury, określonego
w Umowie;
2) Zamawiający

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od Umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 10
Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z Umowy lub z nią związane zostaną rozstrzygnięte
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

Z A M A W I A J Ą CY

