Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2/2018

Umowa nr ……/2018

w ramach projektu „WSZYSTKIEGO CO WAŻNE NAUCZĘ SIĘ W PRZEDSZKOLU” – projekt
edukacji włączającej i holistycznej w Morskim Przedszkolu w Gdańsku realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 03 Edukacja Działania 03.01 Edukacja przedszkolna.
zawarta w Gdańsku ……………..…….…2018 r.
pomiędzy Morskim Przedszkolem w Gdańsku Monika Gierszon, ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk,
nip 9570227780,
reprezentowanym przez Justynę Bruską – dyrektor projektu zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………….…………

z

siedzibą

w

……………………….

ul………………………………………………

………………………, REGON …………….., NIP …………………..………, reprezentowanym
przez ………………………………………………………………………………………………….,

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest modernizacja placu zabaw dla Morskiego Przedszkola w Gdańsku

ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2.

Miejsce realizacji zadania, o których mowa w punkcie 1 jest miejsce podane w zapytaniu

ofertowym – ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie materiały fabrycznie nowe spełniające

wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie, odpowiednio zapakowane
i zabezpieczone wraz z certyfikatami.
4.

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Wykonawcy

dodatkowy termin nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
§2
1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy cenę

w wysokości:
Netto: …………………………… zł... VAT: …………………….. zł Brutto: …………………….. zł
Słownie brutto …………………………………………………………………….…………………….
-

zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Faktura VAT winna być wystawiona na dane: Morskie Przedszkole w Gdańsku Monika Gierszon,
ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk , nip 9570227780.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy
przewiduje się możliwość przeliczenia ceny umownej w stosunku do zmienionej stawki podatku VAT,
w wyniku, czego ustalona zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie wprowadzone
do niniejszej umowy w formie aneksu.
4.

Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy zgodnie

z wystawioną fakturą zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania faktury i odbioru materiałów.
5.

W przypadku opóźnienia zapłaty należności przez Zamawiającego dłuższym niż 90 dni,

zobowiązany on będzie zapłacić Wykonawcy ustawowe odsetki zwłoki.
§3
Dostawa przedmiotu zamówienia oraz realizacja i odbiór zadania określonego w § 1 dokonana
będzie w terminie do 20.06.2018r.
§4
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub niekompletność to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1.

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

i usterek, wyznaczając termin ich usunięcia.
2.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)

Jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
b)

Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

odstąpić od umowy.
§5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)

za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
b)

za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości
15% wynagrodzenia umownego z przysługującego Wykonawcy umowy zgodnie z ofertą.
2.

Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

potrącenia

należnych

kar

umownych

i odszkodowania z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§6
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.

Wykonawcy, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, gdy

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków
wynikających z umowy.
2.

Zamawiającemu

w

sytuacjach

przewidzianych

przepisami

prawa

powszechnie

obowiązującego, a także 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 terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§9
Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu
Sądu właściwego dla Zamawiającego.
§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1.

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.

2.

Załącznik nr 2 – Specyfikacja przedmiotu zamówinie

3.

Załącznik nr 3. – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

