(projekt umowy)
UMOWA NR …….

Zał. Nr 9 do SIWZ

zawarta w dniu …................................. r. w Szydłowcu, pomiędzy:
Gminą Szydłowiec, mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-3158, reprezentowaną przez:
- Artura Ludwa – Burmistrza Szydłowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony
Czarnoty zwaną dalej „Zamawiającym”
a ……………………………………….. z siedzibą: …............................................................
reprezentowanym przez
1. …....................................................................
2. …....................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.01.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
§l
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia
w budynku zaplecza sportowego MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu.
2. Szczegółowy zakres umowy określa:
1) formularz ofertowy zał. Nr 1
2) formularz cenowy zał. Nr 2
3) projekt wykonawczy wnętrz – zał. Nr 3
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) dokumentacja projektowa – „Projekt wykonawczy wnętrz”, opisuje w sposób właściwy
i wyczerpujący przedmiot umowy.
2) sporządzona przez niego oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, obejmuje pełen
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i
wszystkie prace towarzyszące niezbędne do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy.

1.
2.
3.
4.

§2
TERMINY REALIZACJI
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy.
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 26.07.2019 r.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie
dostarczenia przedmiotu umowy do budynku zaplecza sportowego MKS „Szydłowianka”.
Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy Strony uznają dzień podpisania ostatniego
protokołu przekazania.

§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Dokonania odbioru przedmiotu umowy, po stwierdzeniu poprawności jego działania,
2) Terminowa zapłata należności.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) ponoszenia pełnej i całkowitej odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili jej
podpisania, aż do chwili dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiającego,
2) dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ i ofertą wykonawcy,
3) dołączenia niezbędnych kart katalogowych, atestów, certyfikatów, najpóźniej na 3 dni
przed dostawą przedmiotu zamówienia,
4) zawiadomienia Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia
przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
5) dostawy i montażu jak i wykonania wszystkich prac tymczasowych i towarzyszących
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
6) W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamówienia
zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac
zleconych podwykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub
zaniedbania swoich podwykonawców i ich pracowników z pomocy, których korzysta przy
realizacji swych obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia
lub zaniedbania własne.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
1) cena bez podatku VAT: ……………………………........... złotych
(słownie złotych: .......................................................................................................................).
2) Wykonawca doliczy podatek VAT w stawce ……%
3) Cena z podatkiem VAT wynosi : ……………………………........... złotych
(słownie złotych: …....................................................................................................................).
2. Powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w tym koszty transportu
i montażu. Cena oferty brutto gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia i
obejmuje m.in. załadunek, transport, rozładunek, montaż i pierwsze uruchomienie
dostarczonych urządzeń, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz
przeszkolenie z obsługi.
§5
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od
daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej w siedzibie Zamawiającego przez
Wykonawcę na Zamawiającego.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP …............................ i jest
uprawniony do wystawiania faktur.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP …............................
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§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca dostarcza meble i wyposażenie
wadliwe lub sprzeczne z umową, a w szczególności niezgodne z dokonanymi uzgodnieniami.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu dostarczonej części mebli i wyposażenia.
§7
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres
…....................... miesięcy, poczynając od daty podpisania protokołu przekazania bez
zastrzeżeń.
2. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie
deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych i jakościowych stwierdzone w
dostarczonym przedmiocie umowy.
3. Warunki gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności
nieprzewidzianych w niniejszej umowie.
4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę.
Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
6. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie
Wykonawcy i na jego koszt.
7. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie
odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 2–4.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres, o którym mowa w ust. 1 gwarancji jakości
na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach kodeksu cywilnego, okres ten nie
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzętu, a warunki gwarancji
producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej Umowie,
wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta
sprzętu. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres
gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez
Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości, karty gwarancyjne. Zamawiającemu
przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z
rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.
§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary
umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień zwłoki (termin
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zakończenia wykonywania przedmiotu umowy określono w §2 ust. 2 i 4 niniejszej
umowy),
b)
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)
Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1
pkt 3.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
określonego w §4 ust. 1 pkt 3.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umową, chociażby Zamawiający
mógł je stwierdzić w chwili podpisywania protokołu przekazania.
§9
ZMIANY UMOWY
1. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy
w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ
oraz niniejszej umowie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie wynikającym z art. 144 ustawy Pzp.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
§ 10
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szydłowca,
26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejski w Szydłowcu,
26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Głogowska - Kowalczyk,
e-mail: iod@szydlowiec.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz
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z montażem mebli i wyposażenia w budynku zaplecza sortowego MKS „Szydłowianka” przy
ulicy Targowej w Szydłowcu”, znak sprawy: ZPI.271.13.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz w związku z realizacją w/w zadania;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły
do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
§ 12
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralnymi załączniki niniejszej umowy są:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja projektowa,
3) SIWZ.

Wykonawca

Zamawiający

....................................................................

.....................................................................
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