Umowa NR …../2020
na dostawę doposażenia pracowni zawodowych - stolarskiej i murarskiej
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, nr umowy RPSW.08.05.01-26-0015/19-00.

zawarta w dniu…………….., w Zawichoście pomiędzy:
Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście
ul. 11 listopada 1 , 27- 630 Zawichost, NIP 8641084650, REGON 292426505
reprezentowaną przez:
Dariusza Obarskiego
– Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w formie rozeznania cen rynkowych
zawarto umowę o następującej treści.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi do pracowni zawodowych - stolarskiej
i murarskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 2 a i 2 b oraz ofercie
Wykonawcy.
§ 2. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości …………………………………………………………………..…………….. brutto. (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………)
w
tym
podatek
VAT
(słownie
złotych:……………………………………………………………………………………..) w tym:
a) Za wykonanie zadania A - Doposażenie pracowni stolarskiej w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Zawichoście wynagrodzenie w wysokości brutto ………………………. (słownie
złotych: …………………………………………………………………………………………..) w tym podatek VAT
………………….. (słownie złotych:………………………………………………………………………………………)
b) Za wykonanie zadania B - Doposażenie pracowni murarskiej w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Zawichoście wynagrodzenie w wysokości brutto ………………………….
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(słownie złotych: ……………………………………………………………………………. ) w tym podatek VAT
………………….. (słownie złotych:……………………………………………………………………………..……….)
§ 3. Termin realizacji
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w umówionym przez strony terminie nieprzekraczalnym do dnia
20 marca 2020 r.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy
Urządzenia i narzędzia o którym mowa w § 1 stanowiący przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje
się dostarczyć do odpowiednich pracowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Zawichoście i przygotować do użytkowania na własny koszt i ryzyko.
§ 5. Warunki płatności
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury
końcowej.
2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu
zamówienia (protokół odbioru stanowi załącznik do umowy).
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia jej otrzymania.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 6. Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz standardami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wskazany w umowie przedmiot zamówienia nie będzie posiadał
żadnych wad i usterek, jest nowy i wolny od wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych
obciążeń
i zabezpieczeń.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone wyposażenie i urządzenia min. 24
m-cy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru przez Zamawiającego
przedmiotu zamówienia (data protokołu odbioru).
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich ujawnionych usterek i wad w przedmiocie
zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia.
§ 7. Kary umowne
1. Zamawiający może żądać kar umownych:
1.1. w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego
w § 3 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
opóźnienia,
1.2. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy realizacji przedmiotu
zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia wyznaczonego w protokole odbioru lub wezwaniu do usunięcia wad,
1.3. w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia zadania i utraty dotacji przez
Zamawiającego, Wykonawca poza karami określonymi wyżej zwróci także
Zamawiającemu wysokość utraconej dotacji.
2. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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3. Kary umowne mogą być potrącane z faktury za realizację z przedmiotu zamówienia.
§ 8. Możliwości zmiany umowy
1. Umowę można zmienić w następujących okolicznościach:
1.1 W przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu Umowy wskazanego w ofercie,
który Wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie
zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry, nie posiada
wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma następcy wycofanego modelu
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub
lepszych parametrach, zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem dostawy
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model i typ posiada
wymagane parametry minimalne, w tym spełnia wszystkie wymagane normy oraz wymagania
przepisów prawa, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu oświadczenie
potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące proponowany
model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z zapewnieniem o spełnieniu
minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego;
1.2 Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący
przedmiot umowy. Zmiana cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
dotyczy wyłącznie ceny (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto
pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie
ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT;
1.3 Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić za zgodą obu stron w formie
sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy;
1.4 Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1;
1.5 Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
§ 9. Postanowienia końcowe
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Zawichoście ul. 11 listopada 1 , 27-630 Zawichost tel.
kontaktowy/fax tel./fax (15) 836-45-01.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mowzawichost@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) ww. rozporządzenia.
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem
– prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
a 3 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik do umowy:
- Oferta,
- Protokół postepowania o udzielenie zamówienia,
- Protokół odbioru.
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