Projekt umowy załącznik Nr 2

Znak sprawy: RP 2151.65.2019

Umowa
na dostawę wyposażenia - mebli
do punktu konsultacyjnego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) ponieważ wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 )

1

UMOWA NR 2151. ………….2019
zawarta w dniu ………………………….. w Urzędzie Gminy w Sławnie pomiędzy:
Gminą Sławno z siedzibą Sławno,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26 - 332 Sławno,
reprezentowaną przez:
mgr Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy Sławno
– zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
NIP: 768-17-35-627; REGON 590648178
a …………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………….
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” następującej treści:
Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – mebli do punktu
konsultacyjnego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie.
2. Opis zakresu zamówienia:
Lp.
1.
2.

Zadanie
Stoliki świetlicowe o wymiarach 80x 120 cm.
Krzesełka

Jedn. miary

Ilość

szt.

15

szt.

50

stanowi załącznik do umowy
3. Zaoferowane przez dostawcę meble mają być najwyższej jakości pod względem
technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać
aktualne dokumenty dopuszczające do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy.
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5.

Zamówienie obejmuje złożenie, sprzedaż, dostawę przedmiotu umowy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
6. Dostawa jednorazowa: Urząd Gminy Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
7. Dostawa odbędzie się w obecności wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.
8. Wraz z fakturą dostawca zobowiązany jest złożyć dokument gwarancyjny i atesty.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20.12.2019 r.

§3
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości:
netto…………. zł /słownie: ………………/
podatek VAT ……. % tj. ……. zł słownie: ………………/
brutto: …………. zł /słownie: ………………/
2. Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy i wszelkie czynności niezbędne dla
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura będzie wystawiona na:
Gmina Sławno,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 31,
26 – 332 Sławno,
NIP 768 17 35 627.
5. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych
Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem.
§4
1. Dostawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostawy
mebli i jego jakość.
2. Dostawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak
za własne działania, uchybienia lub zaniechanie.
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§5
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury wystawionej po protokólarnym odbiorze przedmiotu umowy.
2. Do faktury należy dołączyć stosowne atesty, certyfikaty na dostarczone meble.
§ 6
1.
2.
3.
4.

Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
Dostawca na dostarczone meble udziela………….miesięcy gwarancji.
Dostawca gwarantuje że dostarczony towar spełnia wszystkie niezbędne wymogi.
Zamawiający będzie powiadamiał Dostawcę pisemnie o wadzie przedmiotu umowy
bezzwłocznie po jej stwierdzeniu, a Dostawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości.
5. W przypadku dostarczenia mebli uszkodzonych lub niezgodnego z umową Zamawiający w
obecności Dostawcy sporządzi notatkę, a Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany
na własny koszt w terminie 3 dni od otrzymania o tym wiadomości.
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy przez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokości określonej
poniżej.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części,
stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1 .
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1 gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód
powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań
umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
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§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego 1 egzemplarz dla Dostawcy.

DOSTAWCA:

_________________________

ZAMAWIAJĄCY:

______________________

_______________________
Kontrasygnata Skarbnika
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