
Projekt pn. "SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do zaproszenia

- Projekt -

 Umowa nr …..............

zawarta w dniu  …............  2019r.  w wyniku wyboru wykonawcy w trybie  zapytania  ofertowego

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U . z  2018r

poz. 1986) pomiędzy:

Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

41-250 Czeladź

ul. 17 Lipca 27

reprezentowany przez: Aneta Jóźwin - Rybska –  Dyrektor MOPS  

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a

…..........................................................................................................,  zwanym  w  dalszej  części

„Wykonawcą”

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych mebli dla

dzieci na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czeladzi w  ramach projektu

pt.: "  SATURN  -  Czeladzka  Planeta  Rozwoju"  współfinansowanego  ze  środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne,

działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,  poddziałanie: 9.2.1.

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

2.   Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:

a) dostawę, rozładunek, a następnie wniesienie Przedmiotu zamówienia do pomieszczeń w biurze

zajmowanym przez Zamawiającego tj. ul. Zwycięstwa 6, 41-253 Czeladź.

b)  udzielenie gwarancji jakości na każdą pozycję zamówienia.

3.  Meble  dla  dzieci  stanowiące  przedmiot   dostawy  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej

umowy.  Zamawiający wymaga, aby oferowane meble dla dzieci: 

a)  były  fabrycznie  nowe,  pełnowartościowe,  wolne  od  wad,  wykonane  zgodnie  z  normami

branżowymi,  w  stanie  kompletnym  i  zdatnym  do  używania  tj.:  gwarantującym  stosowanie  ich

zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów;
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b) muszą spełniać wymagania pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie;

c)  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  krajach  Unii  Europejskiej,  w  tym

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

4. muszą spełniać wymagania techniczne określone w  Załączniku nr 1 do zaproszenia tj.

Opis przedmiotu zamówienia : Meble dla dzieci, pkt. III Szczegółowy opis techniczny.

§2

1.  Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia:

        - 24 -  miesięcznej gwarancji.  Do dostarczonych mebli zostaną załączone karty gwarancyjne.

2.  Okres  rękojmi  i  gwarancji  rozpoczyna  bieg  od  dnia  odbioru  przedmiotu  umowy  bez

zastrzeżeń.

3.  Reklamacje  Zamawiającego  będą  rozpatrywane  przez  Wykonawcę  w  terminie  nie

dłuższym niż 7 dni licząc od daty ich zgłoszenia.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia stwierdzonych  i

zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy

lub jego części w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia bez względu  na

wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni przedmiot umowy na nowy,  o nie

gorszych parametrach i wolny od wad.

5.  Po upływie terminu wyznaczonego dodatkowo Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i

zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi  i  gwarancji  wad Zamawiający ma

prawo  zlecić  wykonanie  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  wybranemu  przez  siebie

innemu podmiotowi  na koszt  Wykonawcy,  na co wykonawca wyraża niniejszym zgodę,

zachowując  przy  tym  prawo  do  roszczeń  i  naprawienia  szkody  powstałej  w  wyniku

opóźnienia.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie poniesionych kosztów naprawy w

pierwszej kolejności z jego wynagrodzenia.

§3

Wartość  przedmiotu  umowy wynosi  …..............  zł  netto  (słownie:  ….................................)  plus

podatek VAT …% tj.  …..............  zł  co stanowi łącznie kwotę:  …...................  zł  brutto (słownie:

….................................). 

§4

Termin realizacji umowy : 21 dni od dnia zawarcia umowy.
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§5

1.  Należność  za  wykonanie  umowy  zostanie  przekazana  przelewem  na  rachunek  bankowy

Wykonawcy:  …..................................................,  w  terminie  30  dni  od  daty  dostarczenia

prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

2. Faktury należy wystawić na:

„Nabywca:

Miasto Czeladź

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

NIP: 6252448720

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

41-250 Czeladź

ul. 17 Lipca 27.“

§6

1.  Strony  ustalają,  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów:

a) za  rozwiązanie  umowy  lub  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od

Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3,

b) w wypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  w wysokości 10% wartości umowy brutto, o

której mowa w § 3 umowy.

c) w przypadku opóźnienia w realizacji  przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umowy

brutto o której mowa w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

d) w przypadku nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych lub wymiany przedmiotu umowy

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia;

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przekraczającego

wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne lub dostarczony przedmiot

umowy będzie niezgodny z opisem zawartym w zamówieniu  Zamawiający może:

1) odmówić odbioru dostawy,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
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3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie

lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  innej  osobie  na  koszt  Wykonawcy,  po  upływie

wyznaczonego terminu, na co wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 8

Strony ustalają następujące dane do kontaktu, m. in. w celu wskazanym w § 1 i § 2 niniejszej

umowy:

e) Zamawiający:  e-mail:  ……………………………..,  tel.  ……………………………,  fax:

………………………

f) Wykonawca:  e-mail:  ……………………………..,  tel.  ……………………………,  fax:

………………………

§ 9

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu

cywilnego.

3. Ewentualne spory, jakie mogą powstać w wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

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

 Wykonawca      Zamawiający

                                                                         

Załączniki:

1) oferta wykonawcy


