WZÓR UMOWY
Załącznik nr 1
Umowa nr IPF.042.1.2019/61
zawarta w Piszu, dnia ……….
pomiędzy :
Gminą Pisz z siedzibą w Piszu przy ulicy Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, zwaną dalej
„Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
z jednej strony,
a
………………………………………………….....……..
zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony.
Na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówieo w Urzędzie Miejskim w Piszu
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 121/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2019r.
w sprawie zasad udzielania zamówieo w Urzędzie Miejskim w Piszu strony zawierają umowę,
zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:
§1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż wyposażenia PSZOK w ramach realizacji
projektu pn „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz”
zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Dostawy wyposażenia PSZOK, o których mowa w ust. 1 realizowane będą w zakresie
zgodnym z zapytaniem ofertowym z dnia …………. oraz ze złożoną ofertą z dnia ………... , które
stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy.
3. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy własnym transportem, na własny koszt na teren
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz: ul. Tęczowa, 12-200
Pisz, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie później niż 15.12.2020 r.
4. Dostarczone wyposażenie, o którym mowa w ust. 1 musi byd fabrycznie nowe,
z bieżącej produkcji, wolne od wad, odpowiednio zabezpieczone na czas montażu.
5. Po dostawie i montażu zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy.
6. Odpowiedzialnośd za uszkodzenia wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 podczas
transportu ponosi Wykonawca.
7. Wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
8. Wady wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 powstałe z winy Wykonawcy, których
Zamawiający nie mógł stwierdzid przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez
wymianę ww. wyposażenia na nowe w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
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9. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zwrotu dostarczonego wyposażenia, o którym
mowa w ust. 1 niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez
Zamawiającego.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizowad Przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym
terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 .
2. Za dzieo zakooczenia wszystkich zobowiązao wynikających z Umowy uważa się dzieo, w
którym podpisany zostanie przez obie strony protokół odbioru koocowego Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2.
§ 3.
1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie, o którym mowa
w § 1 ust. 1 jest niezgodne z parametrami określonymi w § 1 lub nie jest kompletne, albo
posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy
objętego reklamacją, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
2. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po ponownym dostarczeniu
Przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie do 7 dni.
3. Prawo własności do Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru koocowego, o którym mowa w § 6 ust. 2.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywad zobowiązania Umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca przy wykonaniu Przedmiotu Umowy ponosi pełną odpowiedzialnośd za
kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązao Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie szkody wyrządzone podczas
wykonywania zobowiązao Umowy przez zatrudnione do wykonania Przedmiotu Umowy
osoby.
4. Okres trwania gwarancji na dostarczone wyposażenie, o którym mowa
w § 1 ust. 1 wynosi 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania
przez obie strony protokołu odbioru koocowego, o którym mowa w § 6 ust. 2. W przypadku
udzielenia przez dostawców wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 gwarancji na okres
dłuższy niż 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na taki okres
jak dostawca ww. wyposażenia.
§ 5.
1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za
realizację Przedmiotu Umowy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w § 1 ust. 5 i protokołu odbioru koocowego o którym mowa w § 6 ust. 2 są:
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1) Z
ramienia Zamawiającego: Pan Michał Zapert, tel. 87/424-12-39, e–mail:
michal.zapert@pisz.home.pl a w przypadku jego nieobecności Pani Karolina Radecka, tel.
87/424-12-39, e-mail: karolina.radecka@pisz.home.pl;
2) Z ramienia Wykonawcy ........................., tel. ......................., e–mail: ……………………..
2.Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna dla drugiej
strony z chwilą jej pisemnego powiadomienia o tym fakcie.
§ 6.
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Strony protokół
odbioru koocowego Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy nr………………………
w banku…………………. .
4.Wykonawca potwierdza, że wskazany wyżej numer rachunku bankowego jest numerem
właściwym dla dokonania rozliczeo na zasadach podzielonej płatności (splitpayment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
5. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości …………………zł (słownie złotych:…………………….) netto, z …% podatkiem VAT
w wysokości ……………. zł (słownie złotych:………..), ………….. zł brutto (słownie złotych:
………………………………….) zwane dalej „Wynagrodzeniem Brutto”.
6.Wykonawca oświadcza,
………………………............. .

że

jest

płatnikiem
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VAT

i

posiada
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7. Wartośd całkowita Przedmiotu Umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji
umowy.
8. Pominięcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji ofertowej przy wycenie i nie ujęcie
w cenie ofertowej nie może stanowid podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia
z powyższego tytułu.
9. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyład ustrukturyzowane faktury
elektronicznie, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)
tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie, umożliwiające odbiór
i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia
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Minister Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.
11. Globalny Numer Lokalizacyjny, który oznacza Zamawiającego w sensie formalnoprawnym - 5907699060009.
§ 7.
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) W wysokości 10 % Wynagrodzenia Brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2) Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy i niedotrzymanie terminu określonego
w § 1 ust. 3 umowy oraz niedotrzymania terminu usuwania wad gwarancyjnych w wysokości
0,1% Wynagrodzenia Brutto za każdy rozpoczęty dzieo opóźnienia.
3) W wysokości 10 % Wynagrodzenia Brutto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego częśd Umowy.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości Przedmiotu
Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowao na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej
należności Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej
naliczenia przez Zamawiającego i winna zostad uiszczona na rzecz Zamawiającego
w terminie 7 dni od jej naliczenia i powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
Nieuregulowanie naliczonej kary umownej w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczonych
z różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od drugiej Strony.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian w Umowie dotyczących:
1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
2) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentowad, pod warunkiem że
takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania,
3) ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana Umowy w zakresie
konieczności dostosowania Umowy z Wykonawcą do postanowieo umowy
o dofinansowanie.
4) dokładniejszego doprecyzowania zapisów Umowy.
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5) wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów
zadania lub podwyższenia standardu realizowanego zadania.
§ 9.
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, co do których Strony nie doszły
do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

