Załącznik nr 4
UMOWA NR …. /2017
W dniu ……….2017r. w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a,
NIP: 591-15-66-370, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
−

Michała Majewskiego

−

przy kontrasygnacie
Jarosława LaskiSkarbnika

Burmistrza Miasta

a
…………………………..z siedzibą w…………………, ul………………………, nr REGON ………………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
−

………………

………………

−

………………

………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,złożonej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, zgodnie z art.
4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi udzielania
zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla
szacowanej wartość wydatku netto powyżej 50.000 zł, została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Wyjazdy edukacyjne uczniów
placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”.
2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie
kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś
Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
3. Integralnym składnikiem niniejszej Umowy jest Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z dnia
27.10.2017r. oraz złożona prze Wykonawcę propozycja cenowa.

1.

2.
3.
4.

5.

§2
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę:
cena umowna netto: …………………… PLN
podatek VAT %:
…………………... PLN
cena umowna brutto ………………..……PLN
cena umowna brutto słownie: ………………………………………………………………………… ………../100
Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie
wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie
kompetencji kościerskich uczniów”zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego - Instytucję
Zarządzającą dla RPO WP 2014-2020.
W związku z ust. 5 Zamawiający zastrzega sobie i instytucjom upoważnionym do kontroli prawo wglądu do
dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.
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§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu Umowy w terminie do 30.06.2018 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.

§4
PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, nastąpi po protokolarnym przekazaniu
i odbiorze przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na poniższe dane:
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do
Zamawiającego.
Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1,
zrealizowanego w stosunku do co najmniej 300 uczniów (za wyjątkiem faktury końcowej), pod warunkiem
uprzedniego protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowego wykonania usługi.
Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego prowadzonego przez Bank Millennium S.A.
w Kościerzynie przelewem na konto Wykonawcy prowadzone przez ………………………………………
nr………………………………………………………………….
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

§5
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu będzie następowało w formie pisemnego protokołu odbioru.
§6
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za przekroczenie końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy.
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.
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§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym
oraz w przypadku rażących nieprawidłowości w wykonaniu umowy co powinno być przez Zamawiającego
wskazane na piśmie.
Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
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1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje jej pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

3

