
                                                                            

 Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr ……..

na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek przedszkolnych

Zawarta w dniu ……......... pomiędzy  Gminą Starogard Gdańskim, ul. Sikorskiego

9, 83-200 Starogard Gdański, NIP 5922079828, reprezentowaną przez  ………….. – Wójta

Gminy Starogard Gdański, zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą  …………………………………………………………………………………

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

Adres siedziby firmy…….……………………………………………………………..

NIP: …………………..  REGON …………….………

Zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Umowa  jest  realizowana  w  zakresie  projektu  „Tworzenie  nowych  miejsc  edukacji

przedszkolnej  na  terenie  MOF  Starogardu  Gdańskiego”, prowadzonego w  ramach

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020  -

Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Strony zawierają  umowę w wyniku przeprowadzonego,  na podstawie  przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986)

–  dalej  Ustawy,  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę  pomocy  dydaktycznych  i

wyposażenia placówek przedszkolnych”.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§ 2

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy  asortymentu

odpowiadającego  wymaganiom  Zamawiającego,  określonego  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną dla części nr ….  pn. ……

2. Wykonawca  oświadcza,  że  zakres  przedmiotu  zamówienia  określony  w postępowania  

nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie

zakresu  oraz  treści  przedmiotu  umowy  jako  podstawy  roszczeń  o zwiększenie

wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek

złego oszacowania rozmiaru lub kosztów wykonania zamówienia nawet, gdyby w czasie
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zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

3. Wykonawca wykona zamówienie w terminie …………….. dni od podpisania niniejszej umowy.

§ 3

1. Strony  umowy  ponosić  będą  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte

wykonanie zobowiązań umownych na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez

zapłatę kary umownej.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  50,00  zł za  każdy

rozpoczęty dzień zwłoki;
b) za niedotrzymanie  warunków reklamacyjnych określonych w  SIWZ   – w wysokości

50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  –  

w wysokości 50% wartości niewykonanego zakresu zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w

wysokości 50% wartości niewykonanego zakresu zamówienia z zastrzeż. lit. b)
b) kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 4

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami

przewidziany niniejszą umową,
b) w  wyniku  wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpi  zajęcie  majątku

Wykonawcy lub jego części,
c) wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  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

tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy,  bez  względu  na  przyczynę,  Wykonawca

obowiązany  jest  do  dokonania  przy  udziale  Zamawiającego  pełnej  inwentaryzacji

dokonanych  dostaw.  Zamawiający  powinien  zapłacić  Wykonawcy  wynagrodzenie

należne za wykonany zakres dostaw, w jakim nie odstąpiono od umowy. 

§ 5
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Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………….…………… zł  (słownie: ……………..).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, w terminie 30 dni po

przedłożeniu przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury, po spełnieniu warunków

dla dostawy określonych w  SIWZ.

3. Wynagrodzenie przelane zostanie na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

4. Wynagrodzenie  Wykonawcy  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 6

Zamawiający, stosownie do treści art. 144 ust. 1 Ustawy, przewiduje możliwość dokonywania

zmian niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1.   Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia do-

tychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to

za sobą innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwyko-

nawców.

2. Wydłużenie terminu dostawy o maksymalnie 10 dni dla nie więcej niż 20% pozycji asortymento-

wych wyszczególnionych w załącznikach nr 1, 1.1 i 1.2 do SIWZ, w sytuacji utrudnionej dostępno-

ści na rynku, dowiedzionej przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany

stawki urzędowej podatku VAT.

4. Warunki zmian:

 inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

 uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia,

 forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zmiany do niniejszej umowy określone w SIWZ wymagają formy pisemnej. 

§ 7

Do umowy stosuje się przepisy w szczególności:

a) Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986);

b) Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020



§ 8

1. Wszelkie  dyskusje,  kontrowersje  lub  różnice  w  interpretacji,  które  mogą  wyniknąć  

z  umowy,  Strony  skłonne  są  prowadzić  i  rozwiązywać  na  zasadach  wzajemnego

zrozumienia.

2. Wszelkie  kwestie  sporne nie  mogące znaleźć  rozwiązania  na drodze  polubownej  strony

oddają pod orzecznictwo właściwego sądu.

§ 9

Umowa  niniejsza  została  sporządzona  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. SIWZ 

2. Oferta Wykonawcy.

_________________________

___________________________

Wykonawca                                                                                    Zamawiający
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