Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

Projekt umowy
Umowa Nr ……..
na zadanie pn.: Wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu „TRANSITION
– Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego w polsko–niemieckim
obszarze przygranicznym”.
zawarta w dniu ……….. w Zgorzelcu pomiędzy:
Stowarzyszeniem Rozwoju i Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, z siedzibą przy
ul. Lubańskiej 9a w Zgorzelcu, NIP: 6152052738, REGON: 367513637, zwanym w dalszej
części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez …………………
a
Panem/Panią ……………………, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą:
…………………………………………………. z siedzibą w …………………… przy ul.
……………….., wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
NIP: ………………………, REGON: ………………………, zwanym w dalszej części
umowy „Wykonawcą”.
Ponieważ wartość niniejszej umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130.000,00 złotych netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) do przedmiotowej umowy
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z powyższym
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostawy gadżetów promocyjnych
w ramach zadania pn. Wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu
„TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego w
polsko–niemieckim obszarze przygranicznym”.
2.
Nadzór nad realizacją zadania w imieniu Zamawiającego pełnić będzie:
…………………………………………………….
3.
Nadzór nad realizacją zadania w imieniu Wykonawcy pełnić będzie:
…………………………………………………….
4.
Zakres umowy obejmuje przede wszystkim dostarczenie gadżetów promocyjnych w
ilości 80 szt.
5.
Przedmiotem dostawy są :
5.1. zestawy piśmiennicze, w skład których wchodzi pióro kulkowe oraz długopis wraz z
opakowaniem;
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5.2. profilowane maseczki ochronne, których kształt gwarantuje przyleganie do twarzy.
6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia do
składania oferty.
§2.
Termin wykonania
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 7 dni
kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy
§3.
Wynagrodzenie oraz odbiór
1.
Wartość zamówienia strony ustalają w cenie ryczałtowej brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, w wysokości ……. zł netto (słownie: ……. i …/100) co daje kwotę
brutto w wysokości ………. zł brutto (słownie: …… i …/100). Podatek VAT w wysokości …
% co stanowi kwotę ……. zł.
2.
Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu umownego
zakresu prac
i nastąpi ona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT bądź
rachunku, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź
rachunku.
3.
Przedmiotem odbioru będzie dostawa wykonana zgodnie z umową.
4.
Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie zgłoszenie Wykonawcy o
zrealizowanej dostawie oraz protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego i podpisany
przez obie strony umowy.
5.
Wykonawca wystawia faktury na następujące dane Zamawiającego: Stowarzyszenie
Rozwoju i Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9a, 59-900 Zgorzelec;
NIP 6152052738, REGON 367513637.
6.
Należna Wykonawcy kwota zostanie przekazana przelewem na jego nr rachunku:
……………………..

1.
1.

2.

3.

§4.
Kary umowne
Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą
stosowane następujące kary umowne:
za nie rozpoczęcie wykonywania dostaw i brak reakcji na złożone na piśmie wezwanie
Zamawiającego do ich rozpoczęcia w terminie 3 dni - w wysokości 0,1 % wartości
przedmiotu umowy brutto ogółem określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
za przerwanie bez uzasadnionej przyczyny realizacji dostaw, a przerwa trwa dłużej niż 3
dni,
w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto ogółem określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień przerwy.
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %
wartości przedmiotu umowy ogółem brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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2.
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
2.1.za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wartości przedmiotu umowy ogółem brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3.
Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych, niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
4.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§5.
Zmiana umowy oraz odstąpienie od umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian
wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3.
Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian umowy przy zachowaniu cen
jednostkowych zawartych w formularzu ofertowy, w następujących przypadkach:
4.1. W przypadku zmian organizacyjnych stron np.: zmiana reprezentacji, adresu siedziby
firmy.
4.2. W zakresie terminu:
a)
z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć z pewnością w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach;
b)
z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
c)
jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy;
d)
jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów,
za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca.
§6.
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2.
W przypadku o którym mowa w §4. ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy:
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1.
2.
3.

Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Gdy Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
4.
Gdy Wykonawca przerwał realizację usługi i nie kontynuuje jej pomimo jednokrotnego
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w
niniejszej umowie.
3.2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.
3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
4.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują
następujące obowiązki szczegółowe:
5.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z wykonanej usługi, wg stanu na dzień
odstąpienia.
6.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw już wykonanych do
dnia odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za prace.

1.

2.
3.
4.

§7.
Postanowienia końcowe
Spory, które mogą powstać w czasie trwania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu,
Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:
.................................

Wykonawca:
.................................

