Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

PROJEKT UMOWY
U M O W A NR WPOR.273. … . 2016
zawarta w dniu ………………..……. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z
siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-16-29-254, Regon 890718403
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
przy kontrasygnacie
a
………………………………………………….. NIP ……………Regon ………………
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
…………………………………………………..
w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000
euro zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.: Dostosowanie
auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich do standardu sali wykładowo –
egzaminacyjnej w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób
niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” zgodnie z ogłoszeniem o
zamówieniu z dnia …………… r.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla
osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego” dofinansowanego z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego
2014
–
2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają Wytyczne adaptacji akustycznej i projekt systemu
nagłośnienia auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy
8C, Specyfikacja techniczna wyposażenia multimedialnego oraz przedmiar stanowiące załączniki do
ogłoszenia o zamówieniu.
4. Dopuszcza się możliwość dostawy produktów równoważnych pod warunkiem spełnienia wszystkich
wymaganych parametrów.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia jej podpisania do 28 luty 2017 r.
§3
1.
2.

Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i
terminowe wykonanie zobowiązań umownych.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu
Wykonawcy lub osobie.
§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …… miesięcy.

1

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty obustronnego
zatwierdzenia protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust.1, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję w dniu podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego.
§5
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:
- ze strony Zamawiającego - ……………………………….
- ze strony Wykonawcy - ……………………………….
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie w
wysokości: netto ……………….. zł, podatek VAT ………… zł, brutto ……………………. zł,
(słownie: ……………………..).
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 umowy, jak również roboty nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 umowy, zostanie uregulowane przelewem w
terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo – odbiorczy bez zastrzeżeń.
5. W celu zatwierdzenia protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca wykona pomiary potwierdzające
zrealizowanie przedmiotu zamówienia i przekaże ich wyniki Zamawiającemu.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
7. Datą zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;
2) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
3. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§8
1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany:
1) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
2) Terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
§9
1. W razie wystąpienia 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 momencie powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§ 10
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posiłkować
się postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu i oferty Wykonawcy.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 12
Integralną część umowy stanowi:
1) Ogłoszenie o zamówieniu z dnia ………………...,
2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………...

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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