Projekt Umowy …../2022
do zapytania ofertowego ZP.271.2.ZAP.OFERT.17.2022
zawarta w dniu ……………….. r. w Rajczy, pomiędzy Gminą Rajcza z siedzibą 34-370
Rajcza, ul. Górska, posiadającą numer NIP 5532511956 oraz numer REGON 072182692,
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu której działają
…………………. – Wójt Gminy Rajcza, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………
a
Firmą: ………………………, z siedzibą w ………………………., posiadającą numer NIP:
…………….oraz numer REGON …………………….., zwaną w dalszej części umowy
„WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez ……………………..,
– bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) tej ustawy oraz zgodnie z art. 44
ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 305 t. j.)
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na
doposażeniu ogólnodostępnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem metalowych
urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu w ramach realizacji
zadania pn.: „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu
poprzez poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw wraz z urządzeniami
siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zwardoniu” – zadanie
współfinasowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim
Konkursie „Inicjatywa Sołecka”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia…… 2022 r.
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujacych
urządzeń:
a) huśtawka podwójna i bocianie gniazdo,
b) zestaw metalowy zabawowy o maksymalnych wymiarach 5,5m x 4 m,
c) urządzenie – Sklepik potrójny,
d) huśtawka – Ważka
e) urzadzenie – Orbitrek wolnostojący;
f) urządzenie – Motyl,
g) urządzenie – Drążek,
h) urządzenie – Wyciskanie siedząc.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy oraz kosztorys
ofertowy stanowiące łącznie załącznik nr 1 umowy. Dokumenty te stanowią integralną
część umowy.
§2
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w §1 umowy jest nowy, nie
ma wad fizycznych i prawnych, posiada niezbędne atesty i aprobaty techniczne uprawniające
do eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także spełnia wszystkie parametry
techniczno-eksploatacyjne i BHP.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 września
2022 r.
2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie sporządzonym protokołem odbioru
stwierdzającym bezusterkowe wykonania przedmiotu zamówienia i podpisanym przez
obie strony umowy.
§4
Zamawiający upoważnia Panią Ewę Dziergas do koordynacji spraw związanych z realizacją
powyższej umowy.
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: cena netto: ………………….
(słownie: ……………………… 00/100), cena brutto: ……………………… (słownie:
……………………………………………………00/100).
2. Kwota ustalona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym:
transport, dostawa i montaż urządzeń na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Zwardoniu.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu
umowy, dokonaniu jego odbioru jakościowego i ilościowego przez Zamawiającego
i sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do
wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej
od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na okres: ………………miesięcy.
2. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie sprzętu oraz właściwy montaż
w okresie…………………………………. miesięcy od daty wydania tego sprzętu
potwierdzonego końcowym protokołem odbioru, a ujawnione w tym okresie wady będą
usuwane bezpłatnie przez serwis Wykonawcy/Producenta.
3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dokonania
naprawy/usunięcia usterek w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji,
ewentualnie w innym terminie, uzgodnionym pisemnie przez Strony umowy.
4. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia reklamacji do naprawy/usunięcia
usterek.
5. Sprzęt zamontowany na stałe w miejscu użytkowania jest naprawiany u Zamawiającego
w uzgodnionym przez Strony umowy dniu, a jeżeli naprawa/ usunięcie wady sprzętu
wymaga prac w warsztacie serwisowym, jest odbierany i dostarczony po
naprawie/usunięciu usterki transportem Wykonawcy.
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy,
c) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, za zwłokę w dostawie
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,
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d) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za zwłokę
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, za każdy dzień zwłoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego szkody przekraczającej wartość kar
umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowania
uzupełniającego do wartości powstałej szkody.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w terminie
zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy.
§8
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może
od umowy odstąpić w terminie do 7 dni od dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia.
W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia tylko za wykonaną część
umowy.
§9
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem
ofertowym – załącznik nr 1
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
i muszą być zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
4. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian treści Umowy:
1) zmiana terminów realizacji Umowy w razie wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przeszkód niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie, jeśli nie były
one spowodowane przez Wykonawcę,
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
c) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia i/lub oprogramowania
i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych
w ofercie komponentów, Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na inne
spełniające warunki opisane w zapytaniu ofertowym,
d) zmiany poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie
powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to uzasadnione
ze względu na okoliczności niewynikające z winy Wykonawcy,
e) zmiany umowy wynikającej z wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia objętego Przedmiotem Umowy,
w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu ofertowym
lub w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji,
zwiększających możliwości użytkowe Przedmiotu Umowy lub pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji,
c) konieczność wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub technologicznych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji
gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie rozwiązań groziłoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
d) konieczność wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych/materiałowych
ze
względu
na
zmiany
obowiązującego prawa w zakresie wynikającym ze zmiany prawa;
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e) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego i jest konieczna w celu prawidłowego wykonania
Umowy,
f) gdy zajdzie konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą
Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami
zapytania ofertowego, powierzenia podwykonawcom innego zakresu części
zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy na
etapie realizacji zamówienia;
g) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej;
h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 – w przypadku
zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
i) ograniczenie zakresu umowy – przez jednostronne oświadczenie Zamawiającego
i związaną z tym zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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