Załącznik nr 4 - Wzór umowy z Wykonawcą.
UMOWA NR 3/PSONI/2020/TZ
zawarta w dniu …………………….…………
w Stargardzie
pomiędzy :
…………. z siedzibą w …………………………………………………….,
NIP: ……………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem:…………………………..……., zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
a
…………………………………………… z siedzibą w
…………………………………………………….,
NIP: ……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym/ną przez …………………………………………../wykonującym zlecenie
osobiście
dalej zwanymi Stronami
§1
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr
3/PSONI/2020/TZ.
2. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o
wartości powyżej 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej dedykowanego portalu
bazy konkurencyjności i na stronie www Zamawiającego: Zamówienie stanowiące
przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Realizacja zadania związana jest z realizacją
projektu pt. Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: "Utrzymanie czystości terenów miejskich"
finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów
integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej
§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę pojazdu
elektrycznego homologowanego, z kabiną na 2 osoby, ze skrzynią do przewozu ładunków
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zgodnie z warunkami określonymi w ofercie i z załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego
nr 3/PSONI/2020/TZ.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy,
przeważa treść Zapytania Ofertowego.
3. Usługa dostawy wykonana będzie w terminie 27 marca 2020 r. w siedzibie
Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie
objętym przedmiotem umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do
realizacji przedmiotowej umowy.
6. Podczas wykonywania przedmiotu umowy, Strony będą zobowiązane do przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz 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, zwane dalej RODO).
§3
1.Za realizację zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………..zł
brutto (słownie: …………. zł …../100 gr) płatne przelewem na konto nr :……………..w
terminie do 14 dni od otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania
rachunku Wykonawcy.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
daty jego wykonania.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji
zamówienia.
4.Płatność wynagrodzenia może zostać przesunięta ze względu na brak dostępności na
koncie Zamawiającego środków przekazywanych przez IOK. W tym zakresie Wykonawca
zrzeka się wobec Zamawiającego z jakichkolwiek ewentualnych roszczeń, w szczególności o
charakterze odszkodowawczym.
§4
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ......................................., tel. ....................., email:…………….
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ......................................., tel. ....................., email:……………. .
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§5
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w
sytuacji nie wywiązania się z warunków umowy przez Wykonawcę, po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego w uprzednim wezwaniu do należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych, do stosowania następujących kar:
a) karę za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia - 10% za
każdy dzień zwłoki - od wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z oferty - za cały zakres
zamówienia;
b) karę za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - 20% wartości brutto wynagrodzenia
wynikającego z oferty za cały zakres zamówienia;
c) karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie przedmiotu zamówienia w
okresie, w którym przedmiot zamówienia podlega gwarancji - 0,05% wartości brutto
wynagrodzenia za cały zakres zamówienia- za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad. Zamawiający odstępuje od naliczania kary za zwłokę w
wykonaniu naprawy gwarancyjnej w przypadku dostarczenia bezpłatnie maszyny do
użytkowania przez Zamawiającego o podobnych parametrach technicznych i użytkowych.
3. Odpowiedzialność zamawiającego wynika z uregulowań kodeksu cywilnego.
§6
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego –
tj.: Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie, mającego siedzibę
przy
ul. Broniewskiego 2, 73-110 Stargard.
2. W ustalonym przez strony dniu dostawy, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić
pracownikom Wykonawcy odpowiednie miejsce w celu realizacji umowy.
§7

1. Wykonawca udziela

24
miesięcy gwarancji na sprawnie działający pojazddostarczony przedmiot zamówienia. Gwarancja na akumulatory wynosi 12 miesięcy.

2. Okres gwarancji jakości za wady rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu gwarancyjnego, w przypadku
zaistniałej konieczności usuwania usterek.
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4. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części do pojazdu przez
minimum 8 lat od daty zakończenia okresu gwarancji.
5. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną
odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad i uszkodzeń urządzenia, wynikających z
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy.
6. Koszty napraw, będących następstwem wadliwego, niezgodnego
użytkowania przez Zamawiającego – pokrywa Zamawiający.

z

instrukcją

7. Koszty materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne
koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, o
których mowa w ust. 3 - obciążają Wykonawcę.
8. Koszty materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne
koszty związane z wykonaniem napraw, o których mowa w ust. 4 - obciążają
Zamawiającego.
9. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania
wad - ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, w ciągu 24h od daty
doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego w dniach roboczych za
pośrednictwem pisemnego zgłoszenia na adres :……. lub poczty elektronicznej na
adres: e-mail:….……..
10. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia
stanowiące siłę wyższą.
11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w
ramach gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych
napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant
wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części
wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej
korzystać". Jeżeli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym powyżej terminie,
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad Strony mogą zlecić
wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona,
której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą
osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać
będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko
Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu
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całości kosztów wykonania ekspertyzy.
13. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania
Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności
wyspecyfikowania części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym sprzęcie.
14. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania gwarancji wady sprzętu, której
usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający może żądać
wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad o takich samych właściwościach (parametrach),
a w przypadku gdy sprzęt nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych
parametrach po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.
15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę/książkę gwarancyjną do dostarczonego
urządzenia wraz z warunkami gwarancji oraz instrukcję użytkowania pojazdu.

§8
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze:
1.1.
Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności
związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych).
§9
1. Dane osobowe udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Zamawiającemu
przez Wykonawcę podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia RODO.
2. Działając na podstawie art. 31 ust. 1 RODO Strony powierzają sobie wzajemnie dane
osobowe, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie postanowień niniejszej umowy
oraz w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i
celu przewidzianym w niniejszej umowie.
4. Strony obowiązane są przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki
zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 RODO oraz spełnić
wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a RODO.
§ 10
1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności i nieujawniania
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej
realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ustawowy obowiązek publikacji lub które stanowią informacje jawne, publiczne,
opublikowane przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe
i przemysłowe.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne szkody
wyrządzone osobom trzecim a pozostające w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być
rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
3. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca zamówienia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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