KC- 5/2013
UMOWA
zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy:
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez:
mgr inż. Adama Putkowskiego - Zastępcę Burmistrza Mikołowa
zwaną dalej organizatorem przetargu
a
2. ......................................................... z siedzibą w ................................... reprezentowaną przez:
...............................................................
zwaną dalej oferentem.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa nowego sprzętu na potrzeby realizacji kampanii
promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet
V. Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.
§2
Dostawa nowego sprzętu wykorzystywanego podczas działań promocyjno-edukacyjnych obejmuje zakup
aparatu fotograficznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w ogłoszeniu.
§3
Celem kampanii promocyjno-edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II” jest
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego, rozpropagowanie
idei Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na
temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych ze środków RPO WSL 2007-2013
na terenie Województwa Śląskiego.
§4
1. Organizator przetargu zobowiązuje się do zapłaty oferentowi za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia w wysokości ............................................................................. zł netto (słownie:
...................................................złotych) oraz należny podatek VAT (23 %) w wysokości........... zł.
Brutto …………zł (słownie:.........................złotych).
2. Oferent wystawi fakturę po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie oferenta za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w fakturach.
4. Organizator przetargu zobowiązuje się do zapłaty faktury oferenta w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
5. Organizator przetargu oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez oferenta przy realizacji zamówienia,
a w szczególności koszty transportu do siedziby organizatora przetargu.
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7. Organizator przetargu dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie
ceny brutto określonej w § 4 pkt. 1 umowy, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od
towarów usług.
8. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy organizatorem przetargu
a oferentem, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,
2) w przypadku złożenia przez oferenta cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, organizator
przetargu dokonuje płatności przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelności,
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez organizatora przetargu na konto
bankowe wskazane przez oferenta na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako
pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności,
o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt 3.
§5
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby organizatora przetargu przedmiot dostawy
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy licząc od dnia następnego.
§6
1. Ostateczny odbiór nastąpi po dostarczeniu nowego sprzętu do siedziby organizatora przetargu oraz
przekazaniu zakupionego sprzętu w uzgodnionym przez strony terminie na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli organizatora przetargu i oferenta
w siedzibie organizatora przetargu.
2. W dniu ostatecznego odbioru oferent przekaże dokumenty gwarancyjne wraz ze specyfikacją
sprzętową.
3. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba organizatora przetargu.
4. Strony uznają wykonanie działań, o którym mowa w § 1 i 2 za wykonane w dniu obustronnego
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
§7
Dostarczony sprzęt jest własnością Gminy Mikołów będącej beneficjentem projektu
pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie-etap II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
§8
1. Oferent jest zobowiązany do zapłaty organizatorowi przetargu kar umownych:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia- w wysokości 5% wynagrodzenia netto ustalonego
w § 4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego w § 5 umowy.
b/ za odstąpienie od umowy przez oferenta z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialnośćw wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
2. Organizator przetargu zobowiązany jest zapłacić oferentowi karę umowną za odstąpienie od umowy
ze swojej winy- w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie
pokryją poniesionej szkody.
4. Należności z tytułu kar umownych organizator przetargu potrąci z faktury wystawionej przez oferenta.
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§9
Organizator przetargu będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania
i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i 2,
w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez oferenta, a także
w przypadku, gdy oferent zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze.
§ 10
1. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:
a)
b)

ze strony organizatora przetargu: Pana Michała Bocheńskiego
ze strony oferenta: .............................................
§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
miejscowo dla organizatora przetargu sądu powszechnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla oferenta oraz
trzy egzemplarze dla organizatora przetargu.

ORGANIZATOR PRZETARGU

OFERENT
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