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Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego 

Bk.XII.042.1.2.2014

Projekt

UMOWA Nr Bk.XII.042.1.2.2014

zawarta w dniu ……….................. 2014 roku w Byczynie, pomiędzy:

Gminą Byczyna

ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna

NIP  751 175 01 02

reprezentowaną przez: Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera 

Zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy Różewskiej

a

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

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

NIP – ……………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………........

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

zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą,

Umowa  dotyczy  dostawy  mebli  biurowych,  socjalnych  i  konferencyjnych  do  Byczyńskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości  w Polanowicach  – Polanowice, 46 – 220 Byczyna.

W  związku  z  wyborem  oferty  Wykonawcy  na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  zapytania  ofertowego - art.  4 pkt  8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),  

zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  mebli  biurowych,  socjalnych  i  konferencyjnych
do Byczyńskiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości  w Polanowicach –  Polanowice,  46  –  220
Byczyna, w następującym zakresie:
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Lp. Nazwa towaru Ilość towaru Kwota brutto 

1. Krzesło konferencyjne typu ISO z pulpitem
składanym

45 szt.

2. Stół konferencyjny 6 szt.

3. Tablica flipchart 2 szt.

4. Tablica flipchart 1 szt.

5. Szafa ubraniowa BHP dwudrzwiowa 20 szt.

6. Stół socjalny 5 szt.

7. Krzesło socjalne 32 szt.

8. Biurko klasyczne gabinetowe 1 szt.

9. Kontener mobilny 3 szt.

10. Komoda z drzwiami podwójnymi 1 szt.

11. Komoda z półkami 1 szt.

12. Stół 1 szt.

13. Krzesło 4 szt.

14. Fotel obrotowy gabinetowo - biurowy 1 szt.

15. Szafa aktowa dwudrzwiowa 1 szt.

16. Biurko pracownicze 2 szt.

17. Krzesło obrotowe biurowe 2 szt.

18. Wieszak ubraniowy 2 szt.

RAZEM:

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  zgodnie  z  zaoferowanymi
w ofercie parametrami w terminie do 22.12.2014 roku od daty podpisania niniejszej umowy.
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§ 2

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 na własny koszt
do  siedziby  Byczyńskiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości  w  Polanowicach,  Polanowice
46 – 220 Byczyna.

2. Odbiór ilościowy i jakościowy odbędzie się po rozładunku i rozpakowaniu mebli,  zgodnie
z kryteriami i parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym, przedłożonym
przez Wykonawce formularzu oferty .

3. W przypadku  dostawy  towaru  wadliwego  lub  uszkodzonego  Wykonawca  wymieni  towar
na prawidłowy (wolny od wad i uszkodzeń) w terminie 3 dni od podpisania protokołu. 

§ 3

1. Wartość  przedmiotu  umowy,  zgodnie  z  ceną  ofertową,  nie  może  przekroczyć  kwoty
wynoszącej:

a) Cena brutto – ………………….…….PLN (słownie: ……..................................................)

2. Cena przedmiotu umowy jest zgodna z wykazem cen zawartych w ofercie z dnia …………..
……….. 2014r, zarejestrowana pod nr..…..........…….

3. Zapłata  należności  nastąpi,  po  wykonaniu  dostawy  przelewem  na  rachunek  Wykonawcy
wskazany  na fakturze,  w terminie  21 dni  od chwili  otrzymania  prawidłowo wystawionej
faktury.  W  przypadku  zaistnienia  w  fakturze  nieprawidłowości  Zamawiający  wezwie
Wykonawcę do ich usunięcia. Termin zapłaty należności będzie liczony od dnia przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę samodzielnie.

§ 5

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy minimum  36  miesięcznej gwarancji
i rękojmi liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. W  razie  stwierdzenia  wad  w  trakcie  użytkowania  dostarczonego  przedmiotu  umowy
lub  braków  Zamawiający  prześle  reklamację  Wykonawcy,  który  w  ramach  udzielonej
gwarancji i rękojmi wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 3 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji.  

3. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi,  niezależnie  od  uprawnień
wynikających z gwarancji. 

§ 6

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy
w formie kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) Za  zwłokę  w  dostawie,  określonego  w  §  1  przedmiotu  umowy,  w  wysokości
1% wynagrodzenia brutto – wynikającego z treści § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy;

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru lub w okresie
gwarancji/rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1
za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości
10% wartości całkowitej umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia wykonania zamówienia niezgodnie z umową, koszty ponownego
wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.

5. Strony uznają, że kary umowne są wymagalne natychmiast, bez dodatkowego wezwania.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez obciążających go skutków
finansowych  w  przypadku  zaistnienia  przesłanek  określonych  w  art.  145  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

2. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady,  Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

a) Jeżeli  stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu
ich usunięcia.

b) Wykonawca  obowiązany  jest  do  natychmiastowego  usunięcia  wad  i  usterek,
lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady,

c) Jeżeli stwierdzone wady nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie określonym
w  ust  2  pkt  II,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo,  po  uprzednim  powiadomieniu
Wykonawcy, do usunięcia ich na koszt Wykonawcy,

d) Jeżeli  stwierdzone  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia,  to  mają  zastosowanie  przepisy
art. 637 Kodeksu Cywilnego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

e) Wykonawca  bezpośrednio po usunięciu wad i  usterek,  nie później  jednak niż do dnia
następnego, zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do  żądania  wyznaczenia  terminu  odbioru  zakwestionowanych,  jako  wadliwe  dostaw
będących przedmiotem niniejszej umowy,

f) Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania ujawniono
istotne  wady,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.
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3. Strony wzajemnie postanawiają, iż w przypadku stwierdzenia wad istotnych, nie nadających
się  do  usunięcia  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wymiany  przedmiotu  umowy
na wolny od wad.

§ 8

1. Osobą  odpowiedzialną  za  odbiór  przedmiotu  zamówienia  ze  strony  Zamawiającego
jest  Pan Łukasz Goliński  tel. 77 413 41 50 wew. 27.

2. Osobą  odpowiedzialną  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  ze  strony  Wykonawcy
jest ………………… …………………. tel. …………………………...

 § 9

1. W  sprawach  nieuregulowanych  w  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 10

1. Spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  umowy,  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej
ze stron.

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY
     

    SKARBNIK GMINY BYCZYNA
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