Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2022

UMOWA
Umowa zawarta w Zaklikowie, dnia ……….2022 r pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zaklikowie
ul. Strażacka 4
37-470 Zaklików
reprezentowaną przez: dyrektora Annę Krzyżanowską
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą
……………………….
………………………..
………………………..
reprezentowaną przez: właściciela Pawła Maziarza,
zwanym dalej Wykonawcą.
W związku z realizowaniem projektu programu GOK Zaklików dostosowanie sceny oraz
wyposażenie pomieszczeń do działalności kulturalnej – w ramach programu Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej Im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność po Polsku Priorytet II. oraz w wyniku
dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o
zamówienie publiczne na Dostawa wraz z transportem i montaż sprzętu scenicznego dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie, w trybie zapytania ofertowego, Strony
oświadczają co następuje:
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostosowanie sceny oraz wyposażenie pomieszczeń do
działalności kulturalnej dostosowanie sceny poprzez wyposażenie sceniczne w GOK
Zaklików, zgodnie z zapytaniem ofertowym
1. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia
………………… roku, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz Specyfikacji.

§2
1. Prace będące przedmiotem Umowy ukończone zostaną w terminie do 15.06.2022 roku.
2. Dostawa oraz montaż sprzętu będącego przedmiotem Umowy odbędzie się w
wyznaczonych budynkach Zamawiającego, w czasie ustalonym.
§3
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto
………….. zł (słownie: ………………………………………. złotych 00/100).

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2022
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: 23% tj ……………….. zł.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Dopuszcza się rozliczanie na podstawie faktur częściowych, wystawionych na podstawie
potwierdzonego protokołu dostawy. W tym wypadku rozliczenie nastąpi według
faktycznej ilości dostarczonych materiałów, po cenach jednostkowych określonych w
ofercie Wykonawcy.
5. Należność, o której mowa w ust. 4 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury, pod warunkiem otrzymania środków od Instytutu Dziedzictwa Myśli
Narodowej Im. Romana Dmowskiego I Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz
Patriotyczny, jednak nie później niż do 30.06.2022r
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającemu.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji.
2. W przypadku wystąpienia usterki, wady lub uszkodzenia w okresie, o którym mowa w
ust. 1 Zamawiający zgłosi ją na nr ………………… oraz emailem na adres
……………………. lub pocztą tradycyjną do siedziby Wykonawcy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania
zakupionego wyposażenia.
4. Czas naprawy winien wynosić max. 3 tygodnie od momentu zgłoszenia.
5. Powyższe zapisy nie wyłączają możliwości skorzystania z rękojmi za wady.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1

§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
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było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania

§7
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do
wykonania niniejszej umowy.
§8
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r.poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086. i późn.zm) są wykluczone z
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającemu.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2019 r.poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086. i późn.zm)
§ 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Załączniki do umowy:
1. oferta Wykonawcy
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający

Wykonawca

