PROJEKT

UMOWA NR …/…/ID/19

Zawarta w Zgorzelcu w dniu …………....2019 r. pomiędzy:
1. Gminą Zgorzelec, w imieniu której działa …………………………………………..
- …………………………………………
przy kontrasygnacie ……………………………..

- …………………………………………

zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, a
2.
………………………………………………………………………………………………………
………………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………… – …………………………………..,
zwanym w tekście “Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w zaproszeniu do składania ofert ogłoszonym dnia …………….2019r. na
Bazie konkurencyjności.

Ponieważ wartość niniejszej umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000,00 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 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. Przedmiotem niniejszej umowy jest produkcja, oznakowanie i dostarczenie przez Wykonawcę
siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych zakupionych w ramach

projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego –
etap V” przeznaczonych do promocji projektu.
2. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 (dalej Programu).
3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługi
określone w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.
§ 2.
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj.
pod adres: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, zabezpieczonego przed
uszkodzeniem w czasie transportu oraz na czas przed dokonaniem odbioru.
2. Nie dopuszcza się odbiorów częściowych przedmiotu umowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez strony umowy protokołem
odbioru, po stwierdzeniu, że przedmiotu umowy został dostarczony bez wad, usterek i braków.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów promocyjnych zgodnie z zasadami
promocji Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2020. Zamawiający udostępni
Wykonawcy wytyczne oraz pliki graficzne (logotypy) niezbędne do wykonania materiałów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, terminowo oraz
do zapewnienia wysokiej jakości wykonanego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty fabrycznie nowe, wykonane z nietoksycznych
bezpiecznych materiałów oraz posiadające wszelkie certyfikaty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa,
aktualne atesty, gwarancje oraz dowody na spełnienie norm obowiązujących na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z dopuszczeniem produktów objętych zamówieniem do obrotu
(dotyczy w szczególności

zgodności z normami określonymi dla zabawek oraz produktów

mających kontakt z żywnością). W/w dokumenty zostaną przedłożone Zamawiającemu
7. Wykonawca musi zagwarantować, że każdy egzemplarz wytworzonego materiału promocyjnego
jest wolny od wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia.
8. Jeśli dostarczone przez Wykonawcę materiały promocyjne mają wady zmniejszające ich wartość
lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez
Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym, Wykonawca zobowiązany jest do

bezpłatnego usunięcia tych wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o wykrytych wadach.
9. W przypadku dostępności różnych wersji danego produktu, Zamawiający ma prawo wyboru
spośród dostępnych modeli.
10.

Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dwóch dni roboczych następujących po

podpisaniu umowy przedstawić osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępne
modele produktu określonych w opisie przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
11.

Zamawiający ma obowiązek w przeciągu dwóch dni roboczych od dnia wskazania przez

Wykonawcę różnych modeli produktu wybrać jedną z przedstawionych wersji.
12.

Po wskazaniu przez Zamawiającego wybranego modelu produktu, Wykonawca w przeciągu

dwóch dni roboczych przygotuje i przedstawi Zamawiającemu drogą poczty elektronicznej, projekt
produktu wraz z jego oznakowaniem, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego.
13.

Zamawiający w przeciągu dwóch dni roboczych zaakceptuje przedstawiony projekt lub

przekaże Wykonawcy poprawki, które wykonawca naniesie w okresie do dwóch dni roboczych.
14.

Wykonawca może rozpocząć produkcję materiałów tylko po uprzedniej akceptacji projektów

graficznych i/lub po wyborze modelu produktu (jeśli dotyczy). Akceptacja ze strony
Zamawiającego może nastąpić drogą poczty elektronicznej i stanowić będzie automatycznie
wezwanie do dostawy.
15.

Wykonawca musi dostarczyć gotowe materiały promocyjne, o których mowa w opisie

przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec i umieścić
je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
16.

Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu jakościowym materiałów, w

miejscu o którym mowa w ust. 15.
17.

W ramach niniejszej umowy i określonego w niej wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na

Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do przedmiotu umowy
(projekty graficzne nadruków) w zakresie rozporządzania i korzystania z nich przez czas
nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
a) Utrwalania;
b) Digitalizacja;
c) Wprowadzanie do pamięci komputera;
d) Sporządzanie wydruku komputerowego;
e) Zwielokrotnienie poprzez druk, nagrywanie na płycie CD;
f) Wprowadzenie do obrotu;

g) Nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
h) Wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika;
i)

Publikacja i rozpowszechnianie w całości lub części, w sieci Internet, łącznie z utrwaleniem w
pamięci RAM

j)

W oryginlanej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do
dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej
granicami.

18.

Umowę zawarto na okres od dnia podpisania umowy do dnia wypełnienia wszystkich

zobowiązań przez Wykonawcę, nie później jednak niż do 27.02.2019 r.

§ 3.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany w §1 strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe brutto w kwocie…………… zł (słownie:……………………………………………..).
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty wynikające z wykonania, oznakowania
i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy
określonych w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z załącznikiem nr 2
oraz załącznikiem nr 3, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści
niniejszej umowy i jej załącznikach. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia
wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć
wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa jest niezmienne przez czas trwania umowy i uwzględnia w
swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony
zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami.

Dostarczone

materiały

muszą

być

kompletne,

pełnowartościowe, zgodne z ilościami i cenami podanymi w załączniku nr 2 tj. ofercie
Wykonawcy.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar na własny koszt i ryzyko.

§ 4.
ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI
1. O gotowości dostarczenia towaru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej.
2. Po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia i potwierdzeniu jego prawidłowego wykonania
przez Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT

z tytułu

prawidłowo wykonanej umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę w odniesieniu do płatności końcowej stanowi
protokół odbioru.
4. Faktury/rachunki należy wystawić na:

GMINA ZGORZELEC, UL. KOŚCIUSZKI 70, 59-900

ZGORZELEC, NIP 615 18 08 654
5. Kwota

zostanie

zapłacona

w

formie

przelewu

na

Konto

Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………
w terminie ……dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku
polskim.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kar umownych z płatności za fakturę VAT wystawionej
w związku z realizacją niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5.
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
1. W razie nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji umowy w terminie do 3 dni kalendarzowych
po podpisaniu umowy/niewykonania przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20 %
należytego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1.
2. Przez nie przystąpienie do realizacji umowy Zamawiający rozumie brak kontaktu z
koordynatorem wyznaczonym ze strony Wykonawcy do realizacji zamówienia.
3. Za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20 %
całkowitej wartości zamówienia.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy powyżej 10 dni, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną określoną w ust.1 i ust. 3.

§ 6.
ZMIANA, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
2. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia
od umowy ze skutkiem natychmiastowym
3. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących okolicznościach:
1)

Zmiana terminów wykonania umowy:
a) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
brakiem możliwości dostawy, wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie;
b) Brak dostępu do miejsca, do którego dostarczony ma zostać przedmiot zamówienia.

2)

Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania
dostaw poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy
zachowaniu jakości i parametrów technicznych urządzeń,
b) Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość zamawianych
materiałów lub skracających termin realizacji zamówienia,
c) Pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie
niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu dostawy,

d) Pojawienie się nowszej technologii pozwalającej na skrócenie czasu realizacji dostawy,
e) Konieczność

zrealizowania

umowy

przy

zastosowaniu

innych

rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane.
3)

Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,
b) Zmiana obowiązującej stawi VAT,
c) Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku
podatkowego itp.,
d) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
e) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia,
f) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług
lub dostaw,
g) Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień

umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Nie stanowi zmiany umowy:

a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) Zmiana danych teleadresowych.
4. Strona

występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności.

§ 7.
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą
umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą.

Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane kurierem, listem poleconym bądź pocztą
elektroniczną.
2. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie
powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru
telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer
telefaksu, strony uznają za doręczone.
3. Oświadczenia każdej ze stron umowy ważne są tylko wtedy, gdy dokonywane są w formie
pisemnej.
4. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do bieżących kontaktów w imieniu każdej ze
Stron w związku z realizacją niniejszej umowy:
Po stronie Zamawiającego w kwestiach merytorycznych: Bartosz Kotwicki, tel. 75 77 214 34,
e-mail: b.kotwicki@gmina.zgorzelec.pl
Po stronie Wykonawcy: ………………………….. tel………………….e-mail:……………………..

§ 8.
PODWYKONAWCY
1.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawców:

1.1.

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu
projekty umów, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wraz ze szczegółową
dokumentacją obrazującą zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.

1.2.

Dokumentacja obrazująca zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców
bezwzględnie musi odpowiadać zakresowi przedstawionemu przez Wykonawcę w toku
postępowania o zamówienie publiczne poprzedzającemu zawarcie niniejszej umowy.

1.3.

W przypadku, gdy Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć
umowę o wykonanie usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, zamierzają część z tych
usług

1.4.

powierzyć do wykonania dalszym podwykonawcom ciążą na nich obowiązki opisane w ust. 1.1
i 1.2.

1.5.

W przypadku wprowadzenia podwykonawcy nie zgłoszonego w formularzu ofertowym do
zapytania ofertowego Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
wprowadzenie podwykonawcy.

1.6.

Zamawiający w ciągu 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub odpowiednio przez
Podwykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ustępach poprzednich zajmie
stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie części usługi za pomocą
Podwykonawcy.

1.7.

Zamawiający odpowiada solidarnie z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z tytułu zrealizowanych przez niego usług. Z zastrzeżeniem, że ich
szczegółowy

przedmiot

musi

zostać

zgłoszony

Zamawiającemu

przez

Wykonawcę

(podwykonawcę) przed przystąpieniem do ich realizacji.
1.8.

Odpowiedzialność Zamawiającego nie powstanie, gdy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu
zgłoszenia złoży podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych usług przez
podwykonawcę. Brak działania Zamawiającego w tym zakresie oznaczać będzie brak sprzeciwu
i jednoczesną zgodę na udział podmiotów trzecich w procesie budowlanym.

1.9.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego:

2.1.

wyrażenia zgody na Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

2.2.

zgłoszenie sprzeciwu, co do konkretnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

2.3.

zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

2.4.

jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od zgłoszenia podwykonawcy przez Wykonawcę, nie
skorzysta z praw zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

2.5.

umowa zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być sporządzona na piśmie
pod rygorem nieważności. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

2.6.

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z którymi na zasadach określonych w niniejszym
paragrafie za zgodą Zamawiającego zawarto umowy zyskują status oficjalnego Podwykonawcy;

2.7.

zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,

2.8.

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników;

2.9.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
1)

powierzyć wykonanie części usług podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
części do powierzenia podwykonawcom,

2)

wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

3)

zrezygnować z podwykonawstwa,

4)

zmienić podwykonawcę.
§ 9.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla
Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych
właściwych aktów prawnych.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA

……………………………………….

KONTRASYGNATA

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

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.”

