Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr ……..….. WZÓR

zawarta w dniu ............................................ roku w Poznaniu pomiędzy:
Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z siedzibą ul. Murawa 37C, 61-655 Poznań,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000076041
reprezentowanym przez:
Izabelę Szałajską-Kułakowską,
Grzegorza Mickiewicza
zwanym dalej Zamawiającym
a
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
................................................................
................................................................
zwaną w treści Umowy Wykonawcą,
łącznie zwanymi dalej Stronami.

Preambuła
„Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez
zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRO 2014-2020), Oś priorytetowa VII, Działanie 7.,
Poddziałanie 7.2.2
Warunkiem prawidłowej realizacji przedsięwzięcia jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi
m.in. w umowie o dofinansowanie Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0038/17-00.

Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

Specyfikacja oraz wymogi Projektu, a także związane z nimi: potencjał, ścisłe terminy realizacji oraz
możliwości Beneficjenta powodują określoną – rzutującą na kształt i sposób realizacji niniejszej
Umowy – założoną i zaplanowaną organizację i metodologię działań oraz dalszy sposób
funkcjonowania.
Umowa jest wynikiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady
konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dokonanie w ramach realizacji Projektu pn. „Dobry start zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie
dostępu do dobrej jakości usług społecznych”, o którym mowa w Preambule, zwanym dalej
Projektem, dostawy TOWARU, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego
(część………………………………………………).

§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w całości w nieprzekraczalnym
terminie do …………………………… 2019 roku, z uwzględnieniem zapisów § 4 Umowy.
2. W przypadku realizacji zamówienia, którego przedmiotem będą towary objęte mechanizmem
odwróconego obciążenia VAT, na Zamawiającym ciążyć będzie obowiązek rozliczenia podatku
VAT należnego od
dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu w kwocie
…………………………………, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.)

§3
Gwarancja
1. Wszystkie reklamacje zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie pod
numerem telefonu …………………… lub mailowo na adres mailowy …………………………………..
2. Jeśli w trakcie trwania gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad lub usterek TOWARU lub jeżeli
TOWAR ulegnie uszkodzeniu, Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia w
nieprzekraczalnym terminie 21 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiajacego.
3. Brak usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w ust. 4 powyżej daje Zamawiającemu
prawo do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczenia TOWARU do
miejsca wskazanego przez Wykonawcę w związku ze stwierdzeniem wad
lub usterek, których nie można usunąć w lokalizacji użytkowników Projektu, koszty
przemieszczenia TOWARU od i do użytkownika Projektu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi dwukrotna naprawa elementu, po których
element będący przedmiotem naprawy nadal wykazywać będzie wady, Wykonawca bezpłatnie
dostarczy nowy element, wolny od wad zgodnie z warunkami gwarancji.
6. Wykonawca, w terminie gwarancji, zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub usunięcia wady
TOWARU stanowiącego przedmiot Umowy, który bez winy Zamawiającego uległ uszkodzeniu lub
wykazuje wady funkcjonowania, przy czym z obsługi gwarancyjnej wyłączone są wady powstałe:
1) w okresie użytkowania w wyniku uszkodzeń mechanicznych niezależnych od Wykonawcy;
2) na skutek wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem
przypadku, gdy Wykonawca nie usunął zgłoszonej wady w terminie i naprawa została zlecona
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów, zleconych przez Zamawiającego, ekspertyz
związanych z potwierdzeniem występowania wad lub określeniem sposobu ich usunięcia, o ile
zakwestionuje swoją odpowiedzialność lub nie usunie wady lun usterki we własnym zakresie, o
ile ekspertyza taka potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy za wystąpienie wady lub usterki.
8. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

§4
Zasady dostawy i odbioru
1. Dostawa TOWARU będzie potwierdzona protokołem. Protokół musi zawierać co najmniej opis
TOWARU (w tym numery fabryczne/seryjne), opis wykonanych prac, oznaczenie miejsca i datę
jego sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zgłoszenia innych uwag zostaną one jako
zastrzeżenia wpisane do protokołu.
2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed planowaną dostawą
TOWARU zgłosić jej zamiar Zamawiającemu na adres e-mail: …………., potwierdzając datę i
godzinę dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00
do 16.00.
4. Wykonawca oświadcza, że TOWAR jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, odpowiada
przeznaczeniu wynikającemu z Umowy, nieuszkodzony, pierwszej jakości, nieobciążony prawami
osób trzecich.
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5. Za datę wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym przejście własności przedmiotu Umowy,
przyjmuje się dzień podpisania przez obie Strony protokołu odbioru Towaru bez zastrzeżeń.
6. Wykonawca zapewnia właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanych TOWARÓW
sposób transportu. W trakcie transportu TOWARY muszą być zabezpieczone przed działaniem
czynników zewnętrznych.

§5
Zasady płatności
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy wynagrodzenie w
wysokości
………………………………………………………...
zł
brutto,
słownie:
………………..........................................................................................................
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
Umowy, również te, które nie wynikają w sposób oczywisty z niniejszej Umowy, a są niezbędne
do wykonania zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT / faktury VAT
pro forma*, na konto i w terminie na niej wskazanym. W przypadku wyboru przez Strony zapłaty
wynagrodzenia na podstawie faktury VAT, Wykonawca wystawi ją po podpisaniu przez Strony
protokołu odbioru TOWARU bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W
przypadku wyboru przez Strony zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT pro forma,
Wykonawca wystawi ją po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy.
5. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18) Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221 z
późn. zm.) - w przypadku dostawy towarów, dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku
jest nabywca towaru, faktura powinna zawierać sformułowanie „odwrotne obciążenie”.
6. Za datę płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§6
Kary umowne

*

Niepotrzebne skreślić
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1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości umowy
brutto, określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku niewywiązania się przez
Wykonawcę z terminów określonych w niniejszej umowie.
2. W przypadku zwłoki w dostawie TOWARU przekraczającej 5 dni roboczych, Zamawiający
może odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do dostarczenia
TOWARU, a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.
3. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru TOWARU bez zastrzeżeń
z powodu dwukrotnej negatywnej weryfikacji TOWARU, Zamawiający może odstąpić od Umowy,
a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 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 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie Strony stosować mogą przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
(Dz. U. z 2013, poz. 403) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych w
niniejszej umowie kar umownych.
7. Wysokość kar umownych Zamawiający może potrącić z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co ten wyraża zgodę.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej
do podpisania protokołów, Zamawiający upoważnia następującą osobę:

Umowy,

w

tym

Umowy,

w

tym

 ……………………………...., tel. (061) ............................
2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej
do podpisania protokołów, Wykonawca upoważnia następującą osobę:
 ............................................, tel. ............................
3. Dopuszcza się zmianę upoważnionych osób, o których mowa w ust. 1 i 2 za zgodą Zamawiającego
bez konieczności zmiany niniejszej Umowy.

§8
Zmiany umowy
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1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności:
a)

zmiany terminów realizacji dostaw w trakcie trwania Umowy, wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach, każdorazowo z zachowaniem optymalizacji dopasowania ich do specyfiki,
potrzeb i możliwości uczestników projektu – zmiana terminów realizacji Umowy,

b)

zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie projektu – zmiana terminów realizacji Umowy,

c)

zmiany miejsc realizacji usługi,

d)

gdy pierwotnie oferowany przez Wykonawcę TOWAR przestanie być dostępny na rynku
wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania Umowy (np.
wyczerpanie zapasów, zaprzestanie jego produkcji). W takim przypadku Wykonawca
powinien zaoferować TOWAR o parametrach tożsamych lub lepszych w stosunku do
pierwotnie oferowanego, wraz z dokumentami wymaganymi w SIWZ. Taka zmiana nie może
powodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w złożonej przez
niego ofercie,

e)

koniecznością zmiany przedmiotu Umowy spowodowaną wystąpieniem okoliczności, których
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującą tym, że
Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności, ze względów obiektywnych nie może
wykonać zmienionego przedmiotu Umowy w terminie określonym dla zamówienia
podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy,

f)

wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności,
do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy,

g)

działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i/lub innych podmiotów
współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – zmiana terminów realizacji
Umowy,

h)

zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową,
która wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww.
podatku,

i)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego
wynagrodzenia za pracę a nową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana
będzie uwzględniała jedynie pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie
przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy
o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku Wykonawca będzie
zobowiązany przedstawić wykaz tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości
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wynagrodzenia. Zmiana dotyczyć może tylko części wynagrodzenia dla zakresu zamówienia
pozostałego do wykonania po wejściu w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej,
j)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową
wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany
przedstawić wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia wraz ze wskazaniem
zmiany wysokości odprowadzanych składek. Zmiana dotyczyć może tylko części
wynagrodzenia dla zakresu zamówienia pozostałego do wykonania po wejściu w życie zmian
przepisów, o których mowa powyżej.

2. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Wytyczne w zakresie RODO
1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane
w celu jej zawarcia i wykonania.
3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w siedzibie Instytutu Małego
Dziecka im. Astrid Lindgren pod adresem ul. Murawa 37C/L4, 61-655 Poznań.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o ile
ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje inaczej.
3. Integralną część Umowy stanowią załączniki do Umowy, tzn.:
1)

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe wraz ze wszystkimi załącznikami,

2)

Załącznik 2 – Oferta Wykonawcy,

3)

Załącznik 3 – Protokół odbioru TOWARU,

4. Umowę i każdy z załączników sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

……………………………

……………………..…………
7

Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi
poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

