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P

Umowa nr
zawarta dnia ….. 201
13 roku pomiędzy:
Zarządem
m Szkół i Przzedszkoli Mikołowskich
z siedzib
bą w: 43‐190 Mikołów, ull. K. Miarki 9
NIP: 635
5‐15‐79‐508
REGON: 271570865
ntowanym przez mgr Elżbietę Muszyńską ‐ Dyrekktor ZSiPM
reprezen
zwanym dalej ZAMA
AWIAJĄCYM
a
....................................................................................NIP...........................................................................
.......................................................REGON............................................................
zwanyym dalej Wykkonawcą
‐ na pod
dstawie doko
onanego przeez Zamawiającego wyboru oferty przzetargowej W
Wykonawcy, w trybie
przetarggu nieograniczonego zgo
odnie z przepisami ustawy „Prawo
o zamówień publicznych
h” (tekst
jednolityy: Dz. U. z 20
010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
p
zm.) zaawiera się um
mowę o nasttępującej tre
eści:
§1
ostawy pom
mocy logope
edycznych naa potrzeby projektu
1. Wykonawcaa zobowiązujje się do do
ne szansą dla 12
„Nowy wyymiar przed
dszkola‐wspaarcie edukaacyjne i specjalistycz
s
mikołowskicch przedszkoli” wspó
ółfinansowan
nego przez Unię Euro
opejską w ramach
Europejskieggo Funduszu Społecznego.
wy Projekt „Nowy wym
miar przedsszkola‐wsparrcie edukacyyjne i specjaalistyczne
2. Przedmiotow
szansą dla 12 mikołowskkich przedszkkoli” jest wsp
półfinansowany ze środkków Unii Eurropejskiej
w ramach Europejskiego
o Funduszu Społecznego
o ‐ Program Operacyjny Kapitał Ludzzki 2007‐
2013, Priorrytet IX Ro
ozwój wykszztałcenia i kompetenccji w region
nach, Działaanie 9.1
h i zapewn
Wyrównywaanie szans edukacyjnyc
e
nienie wysokkiej jakości usług edukkacyjnych
świadczonycch w system
mie oświaty, Poddziałanie
e 9.1.1. Zmn
niejszanie nieerówności w stopniu
upowszechn
niania edukaccji przedszko
olnej.
3. Szczegółowyy zakres przzedmiotowyy oraz warunki realizacjji zamówien
nia określa niniejsza
umowa orazz stanowiącee integralną jej cześć: SIW
WZ i oferta Wykonawcy.
W

1.
2.

§2
Termin reaalizacji zamów
wienia: 14 dn
ni od dnia zaawarcia umowy.
Podstawę dla
d ustaleniaa wykonania umowy w te
erminie, stan
nowi podpisaany przez ob
bie Strony
bez zastrzeeżeń protokó
ół zdawczo‐odbiorczy.

§3
1. Zamawiającyy zleca, a Wykonawca
W
w ramach reaalizacji przed
dmiotu umo
owy zobowiąązany jest
dostarczyć 12
1 zestawów
w obejmujących pomoce
e logopedyczzne na potrzzeby projekttu „Nowy
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wymiar przedszkola‐wssparcie edukkacyjne i sp
pecjalistyczn
ne szansą d
dla 12 miko
ołowskich
przedszkoli”” projektu współfinanssowanego ze
z środków
w Unii Euro
opejskiej w ramach
Europejskieggo Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot umowy mu
usi być zgod
dny z wym
maganiami przedstawion
p
nymi w Specyfikacji
mówienia (SIWZ).
Istotnych Warunków Zam
3. Poszczególne zestawy naależy dostarcczyć do siedzziby Zamawiaającego.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

§4
Za wykonan
nie przedmiotu zamówienia Zamaw
wiający zapłłaci Wykonaawcy wynaggrodzenie
ryczałtowe zgodne
z
ze zło
ożoną ofertąą Wykonawcyy, w wysoko
ości:
brutto: ……
………………..PLLN
słownie: ……
……………………
…………
Odbiór maateriałów naastąpi po jego dostarczeniu do siedziby ZZamawiające
ego oraz
przekazaniu w uzgodnio
onym przez obie strony terminie naa podstawie protokołu zdawczo‐
z
o, podpisaneggo przez przeedstawicieli Zamawiająceego i Wykon
nawcy.
odbiorczego
Dostarczonee komplety materiałów
m
m
muszą
być sp
pakowane w kartony.
S
Strony
uznajją wykonanie przedmio
otu umowy w dniu obustronnego p
podpisania protokołu
p
zdawczo‐odbiorczego bez
b zastrzeżeeń w siedzibie Zamawiającego. Ossobą uprawn
nioną do
podpisania protokołu
p
zd
dawczo‐odbio
orczego ze strony Zamaw
wiającego jest osoba wskkazana w
§ 7 niniejszeej umowy.
W przypadku
u zgłoszenia uwag dotyczzących ilości lub jakości przedmiotu
p
u
umowy, Zam
mawiający
będzie upraawniony do odmowy po
odpisania protokołu zdawczo – od
dbiorczego, do
d czasu
usunięcia uw
wag i prawid
dłowego dosstarczenia prrzez Wykonaawcę całości przedmiotu
u umowy,
wolnego od wszelkich wad.
w
W przypadku
u zgłoszenia uwag dotyczących ilościi lub jakości przedmiotu umowy, Wyykonawca
niezwłoczniee, nie późnieej niż w terminie 7 dni kalendarzow
wych, dostarczy Zamawiającemu
przedmiot umowy wolnyy od wad, zgodny co do ilości
i
i jakoścci z zamówieniem.
P
Podpisany
p
przez
obie sttrony protokół zdawczo
o‐odbiorczy bez zastrzeżżeń, będzie stanowił
podstawę do
o wystawien
nia faktury prrzez Wykonaawcę.
W
Wynagrodze
enie Wykonaawcy za realizację przedmiotu um
mowy, płatn
ne będzie w formie
przelewu baankowego naa rachunek bankowy wskkazany przez Wykonawcęę na fakturze
e.
Z
Zamawiający
y zobowiązuje się do
o zapłaty faktury
f
Wyykonawcy w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania.
o
Z
Zamawiający
y oświadcza, że posiada środki
ś
finanssowe na realizację przedm
miotu umow
wy.
Zmiana staw
wki podatku
u VAT w okkresie obow
wiązywania umowy,
u
nie stanowi zm
miany do
umowy, a Wykonawca
W
będzie uprawniony do naliczania
n
po
odatku VAT według zmienionych
stawek, poczząwszy od daaty ich obow
wiązywania.
Zamawiającyy zastrzega sobie
s
prawo do żądania od
o Wykonaw
wcy, aby form
ma rachunkó
ów/faktur
wystawionych przez Wyykonawcę odpowiadała
o
wymaganio
om instytucji współfinan
nsujących
realizację Prrojektu.

§5
kar umownych w nastę
o naliczenia Wykonawcy
W
ępujących
1. Zamawiającyy będzie uprrawniony do
sytuacjach:
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2.
3.
4.
5.

a) za kaażdy dzień zwłoki w wykkonaniu i do
ostawie cało
ości przedmio
otu umowy, licząc w
stosu
unku do terminu określonego w § 2 niniejszeej umowy– w wysokości 0,1 %
wynaagrodzenia umownego
u
b
brutto,
określonego w § 4 ust. 1 um
mowy, niezależnie od
tego
o czy niezrealizowana praawidłowo w terminie zosstała całość cczy część przzedmiotu
umo
owy.
b) za każdy
k
dzień zwłoki w usunięciu usterek/wad przedmiotu
u umowy, zggodnie z
uwagami przedsstawionymi przez Zamaw
wiającego, w stosunku d
do terminu usunięcia
u
wad wyznaczon
nego przez Zamawiająccego – w wysokości
w
0
0,1% wynaggrodzenia
umo
ownego brutto, określoneego w § 4 usst. 1 umowy.
c) za odstąpienie
o
od umowy przez Zamaw
wiającego z przyczyn, zza które Wyykonawca
pono
osi odpowieedzialność w wysokości 10 % wyn
nagrodzenia umownego
o brutto,
okreeślonego w § 4 ust. 1 umowy.
d) za odstąpienie od
o umowy prrzez Wykonaawcę lub Zam
mawiającego
o z przyczyn,, za które
Wykkonawca pon
nosi odpowieedzialność, w wysokości 10 % wynaggrodzenia um
mownego
bruttto, określonego w § 4 usst. 1 umowy..
Zamawiającyy zapłaci Wyykonawcy kaarę umowną za odstąpienie od umow
wy ze swojejj winy, w
wysokości 10 % wynagro
odzenia umo
ownego bruttto, określoneego w § 4 ust. 1 umowy.
Należności z tytułu kaar umownycch naliczane
e będą od wynagrodzzenia umow
wnego tj.
wynagrodzeenia brutto, określonego
o
w § 4 ust. 1 umowy.
Strony dopu
uszczają mo
ożliwość docchodzenia odszkodowan
o
nia uzupełniającego, jeżeli kary
umowne niee pokryją pon
niesionej szkkody.
Należności z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiająccy potrąci z faktury wysstawionej
przez Wykon
nawcę.

§6
1. Zamawiającyy zastrzegaa sobie prawo
p
do odstąpienia od um
mowy ze skutkiem
natychmiasttowym i nalicczenia Wyko
onawcy kar umownych:
a jeżeli dostarczone
a)
d
materiały nie będą spełniały warunków określonycch przez
Zamawiiającego, a Wykonawcca nie dosttarczy w teerminie um
mownym maateriałów
zgodnycch z umową,
b Wykonaawca w rażąccy sposób naarusza postanowienia um
b)
mowy,
c w stosunkku do Wykonawcy ogłosszono upadłłość, wszczętto postępow
c)
wanie napraw
wcze lub
otwarto
o likwidację, z wyjątkiem likwidacji prrzeprowadzo
onej w celu p
przekształcen
nia.
d jeżeli teermin określo
d)
ony w § 2 zosstanie przekroczony o 21
1 dni.
2. Oświadczenie
O
e o odstąpien
niu winno zo
ostać złożone
e na piśmie.

1.
a)
b)
2.

§7
Do współpraacy przy realizacji umowyy upoważnia się:
z strony Zamawiającego
ze
o: ………………
………..
z strony Wyykonawcy: ……………………
ze
…
…………
Zmiana osób
b, o których mowa w usst. 1, następuje poprzez pisemne po
owiadomienie drugiej
strony i nie stanowi
s
zmiaany treści um
mowy.
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§8
1) Wszelkie zmianyy niniejszej umowy wym
magają formy pisemnej pod rygorem
m nieważności takiej
zmiaany, z uwzglęędnieniem arrt. 144 Prawa Zamówień Publicznych
h.
się do niezw
2) Strony Umowy zobowiązują
z
włocznego, pisemnego powiadomie
p
enia o każdejj zmianie
w firm, osób
b uprawnion
nych do reprezentacji, numerów
n
telefonów lub
b faksów.
siedzzib lub nazw
pod ostatni adres drugiej Strony
W przypadku braaku takiego powiadomieenia, pisma dostarczone
d
wskaazany w nin
niejszej umo
owie lub pó
óźniejszym powiadomieeniu uważa się za praawidłowo
dosttarczone.
3) Wykkonawca niee może bezz uprzednieej, pisemnej zgody Zam
mawiającego
o dokonać przelewu
wierrzytelności wynikających
w
z niniejszej umowy
u
na rzzecz osoby trrzeciej.
4) W sprawach nieuregulow
n
anych ninieejszą umow
wą zastosow
wanie mająą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5) Spraawy sporne wynikającee z treści niniejszej
n
um
mowy stron
ny poddają pod rozstrzygnięcie
właśściwego miejjscowo dla Zamawiająceggo sądu pow
wszechnego.
§9
o w czterech
h jednobrzmiących egzem
mplarzach, jeeden egzemplarz dla Wyykonawcy
Umowę sporządzono
oraz trzyy egzemplarzze dla Zamaw
wiającego.

Zamawiająący

Wykkonawca
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