Załącznik nr 5

Rk 271.3.2012
UMOWA nr ...../2012

Zawarta w dniu .........................r. w Sadkowicach pomiędzy Gminą Sadkowice reprezentowaną
przez Pana Leszka Jankowskiego – Wójta Gminy Sadkowice,
zwanym w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM”,
a
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
zwanymi w dalszej części umowy “WYKONAWCĄ”,
w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia
publicznego pn. „Zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych w
miejscowości Sadkowice - sceny, zadaszenia i krzeseł”.
Szczegółowy zakres umowy obejmuje: dostawę wyposażenia w celu organizowania imprez
kulturalnych w miejscowości Sadkowice -sceny, zadaszenia i krzeseł, zgodnego ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą wykonawcy.
Na szczegółowy zakres umowy składa się dostawa wyposażenia opisanego szczegółowo poniżej:
1. Scena o wymiarach 10 m x 8 m z systemowych podestów scenicznych (2 m x 1 m) o
konstrukcji aluminiowej i blatu podestu ze sklejki wodoodpornej wraz ze schodami
wejściowymi na scenę, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
.
2. Zadaszenie estradowe o wymiarach wewnętrznych 10,5 m x 8,0 m o konstrukcji z
lekkich kratownic, poszycie dachu z plandeki PCV, wraz z siatkami bocznymi,
o wysokości słupów min. 7 m, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Krzesła do zastosowania na wolnym powietrzu , siedzenie i oparcie plastikowe, rama
metalowa, łączone w zestawach po 4 sztuki, razem 100 zestawów po 4 szt. czyli
łącznie 400 szt. krzeseł, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2.
1. Wyposażenie należy dostarczyć do miejscowości Sadkowice, następnie dokonać
rozładunku na działce komunalnej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, dokonać
kompleksowej-pokazowej prezentacji montażu sceny i zadaszenia oraz przeprowadzić szkolenie
pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i obsługi sceny i zadaszenia.
2. Kompleksowy montaż sceny i zadaszenia na działce w Sadkowicach zostanie
wykonany przez pracowników Wykonawcy. Następnie Wykonawca ma obowiązek złożyć scenę
i zadaszenie oraz przewieźć do wskazanego przez Zamawiającego magazynu położonego w
Sadkowicach i dokonać rozładunku w magazynie.
3. Wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe i zgodne ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamówienie obejmuje dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy wyposażenia do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej , obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi
normami.
6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, bez wad, spełniający
wymagania techniczne, jakości i bezpieczeństwa określone w przepisach prawnych i w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
7. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać dokumentację formalno-prawną
zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz ofertą wykonawcy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z normami i warunkami
technicznymi oraz jakościowymi dostarczonego wyposażeni.
9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
10. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.
Tytuł operacji : Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadkowice oraz zakup
wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych. Wykonawca dostarczy również
niezbędnych dokumentów, wyjaśnień i zestawień jeżeli będą one niezbędne do rozliczenia
zadania z Urzędem Marszałkowskim bez dodatkowego wynagrodzenia.
11. Dostarczone wyposażenie będzie skoordynowane i kompletne z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć. Do wyposażenia zostaną dołączone wymagane instrukcje obsługi i
montażu w języku polskim oraz atesty, certyfikaty .
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo dostawy przedmiotu zamówienia.
13. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta wykonawcy oraz Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3.
1.Przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi w
miejscowości Sadkowice, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym przez strony umowy po realizacji
całego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z 5-dniowym wyprzedzeniem.
Wyznaczony termin dostawy musi przypadać na dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wyposażenia będącego przedmiotem dostawy
w ramach niniejszej umowy.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia wyposażenia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Prawo własności do dostarczonego przez Wykonawcę wyposażenia będącego przedmiotem
umowy przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu odbioru końcowego zdawczo-odbiorczego - bez zastrzeżeń.
§ 4.
Terminy dostarczenia wyposażenia i przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu
umowy - do 15 sierpnia 2012 r.
Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się termin podpisania przez Zamawiającego
i Wykonawcę końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy zostanie spisany po dostarczenia kompletnego
wyposażenia będącego przedmiotem umowy, wolnego od wad i usterek oraz po dostarczeniu
dokumentacji zawierającej m.in. instrukcje i atesty oraz wykonaniu wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo kontroli czy dostarczone wyposażenie spełnia warunki wynikające z
umowy oraz określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zachowanie terminu jest konieczne gdyż zadanie realizowane jest z wykorzystaniem środków z
PROW na lata 2007-2013.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy we wskazanym terminie tj. do 15
sierpnia 2012 r
§ 5.
Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury
obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

§ 6.
Strony ustalają, że obowiązującym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy
jest cena
w kwocie.............................................................zł brutto
(słownie kwota brutto:........................................................................................
Sposób wyliczenia:
cena netto...........................................................................................................zł
należny podatek VAT........................................................................................zł
2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo na podstawie jednej faktury wystawionej zgodnie z
§ 4 umowy.
3. Podana cena nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia. Wykonawca nie będzie
mógł także żądać podniesienia ceny ustalonej w umowie pod pretekstem braków lub błędów w
dokumentacji. Wykonawca miał możliwość zapozna się z dokumentacją i żądania wyjaśnień
zgodnie ze SIWZ.
4. Cena określona w umowie ma charakter ryczałtowy obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie i w dokumentacji przetargowej,
jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania.
W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania
stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące nie ujęte
w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania zadania.
5. Płatność faktury za wykonany przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie wystawiona
przez Wykonawcę po kompletnym zrealizowaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
6. Wykonawca złoży fakturę w sekretariacie Urzędu Gminy w Sadkowicach. Zapłata nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy.

§ 7.
1. Wykonawca udziela gwarancji na 36 m-cy na wszystkie elementy kompletnego
wyposażenia, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.
2. Zamawiający w sprawach ewentualnych napraw i usunięcia wad, usterek, będzie się
kontaktował wyłącznie z Wykonawcą.
3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji przystąpić do usunięcia stwierdzonych
wad i usterek przedmiotu umowy w terminie 3 dni od chwili pisemnego powiadomienia przez
Zamawiającego o wadach lub usterkach wyposażenia.
4. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym, bieg gwarancji przesuwa się o czas
prowadzonych czynności związanych z usunięciem wady lub usterki.
5. W celu umożliwienia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca obowiązany jest
przekazywać Zamawiającemu informację o każdej zmianie swego adresu lub okoliczności
powodujących zmianę podmiotu ponoszącego odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
§ 8.
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawca w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia
umownego określonego w § 6 za przedmiot umowy ,
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, czyli nie dotrzymanie
terminu realizacji umowy określonego w § 4 w wysokości 1,0 % całkowitego wynagrodzenia
umownego określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci karę za nieterminową zapłatę faktury, w przypadku przekazania przez
Wykonawcę prawidłowego i kompletnego przedmiotu umowy i spisaniu protokołu zdawczoodbiorczego, w wysokości odsetek ustawowych.
3. Jeżeli wysokość kary umownej jest niższa niż wysokość poniesionej szkody strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” i jeżeli z winy Wykonawcy
Zamawiający nie uzyska dofinansowania do wyposażenia będącego przedmiotem umowy to
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody z tego tytułu.

§ 9.
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania własne jak i podwykonawców, jeżeli
będzie prowadził dostawy przy ich udziale.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawcy z tytułu umów
zawieranych z nimi przez Wykonawcę. Za wszystkie rozliczenia Wykonawcy z ewentualnymi
podwykonawcami całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 10.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem
nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego w dziale XIV pkt 6
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy- Prawo zamówień publicznych.
§ 12.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
…………………………………
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