Załączniki nr 3 do zapytania ofertowego
Oznaczenie sprawy: ZZ.2601.23.2021

Wzór

UMOWA nr …………………………..

Zawarta w dniu ………………………………..… r. w Katowicach, pomiędzy:
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą przy ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
NIP: 6342901873, REGON: 367882926,
reprezentowaną przez:
………………………………………
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………. , NIP: ……………………., REGON: ……………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.
4.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wyposażenia (zwanego dalej
„przedmiotem zamówienia”) określonego w zapytaniu ofertowym, na podstawie którego zawierana jest
niniejsza umowa, jako Zadanie nr _______ w cenie, ilościach oraz asortymencie określonych w formularzu
ofertowym złożonym przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego w Katowicach przy ul. Barbary 21 nie później niż w ciągu ………dni od daty zawarcia
umowy.
Do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy, w tym zamawiania dostawy,
potwierdzania prawidłowości, terminowości, ilości i wartości dostarczonego asortymentu uprawnieni są:
……………………..…………………… tel. ………………………
…………………………………………. tel. ……………………..
lub osoby przez nich wyznaczone.
Do
bezpośredniej
współpracy
z
Zamawiającym
Wykonawca
wyznacza
.……………………………………………….…..tel. …………………………….
Zmiana osób uprawnionych do kontaktów w sprawie realizacji dostaw Wykonawcy lub Zamawiającego –
nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga wprowadzania w formie aneksu. W takim przypadku
Strony obowiązane są pisemnie poinformować się wzajemnie o zaistniałej zmianie.
§2
Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy określonego w § 4 ust. 1 zobowiązany jest do
dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wraz z jego wniesieniem,
ustawieniem, zamontowaniem i wypoziomowaniem w miejscach ich docelowego położenia wraz z
wyniesieniem istniejących mebli Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia wynosi ………….. dni od daty zawarcia umowy. W –terminie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania także pozostałych usług
składających się na przedmiot umowy, a w szczególności określone w ust. 1. Szczegółwe terminy
wykonania poszczególnych obowiązów Wykonawca uzgadniać będzie z osobami, o których mowa w § 1
ust. 3.
Dostawa będzie odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.
Odbioru przedmiotu zamówienia i oceny jego jakości dokonywać będą upoważnieni przedstawiciele
Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Potwierdzeniem
dokonania odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Strona 1 z 3

Załączniki nr 3 do zapytania ofertowego
Oznaczenie sprawy: ZZ.2601.23.2021

5.
6.

1.

2.
3.

4.

Przedmiot zamówienia muis spełniać wymagania odpowiadające normom jakościowym oraz
bezpieczeństwa, określonych dla tych produktów.
W przypadku jakiejkolwiek niezgodności dostarczonego asortymentu z wymogami Zamawiającego
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz niniejszej umowie, Wykonawca niezwłocznie, nie później jak w
terminie 14 dni od zgłoszenia dostarczy Zamawiającemu na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
§3
Wykonawca udziela Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości na dostarczany
przedmiot zamówienia, na okres ……….. miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i ryzyko ujawnionych w okresie rękojmi i
gwarancji wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.
W razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy na dowolnej podstawie, Zamawiający zachowuje
całość uprawnień z rękojmi i gwarancji jak w ust. 1 i ust. 2 powyżej w stosunku do wszystkich odebranych
i rozliczonych przedmiotów nabytych na podstawie umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, bez defektów, wad
konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli,
które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.
§4

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu umowy zostaje określona na kwotę netto …………………..
PLN (słownie netto: ……………), brutto …………… PLN (słownie brutto: ……………………), w tym
kwota VAT…………….., i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze, w tym także koszt dostawy
i wniesienia produktów.
2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust.1 niniejszej
umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej
w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie
Wykonawcy.
4. Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy
nr…………………………………………………………………………. w terminie 21 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego na adres: Katowice, ul. Barbary 21A,
a w przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy
poniższych danych:
Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 6342908740
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym.
6. Faktury należy wystawić na:
Nabywca: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
NIP: 6342901873
Odbiorca: Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP ……………………
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP…………………….
9. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
§5
1.

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
jej realizacji w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3 . Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy w całości lub części według swego wyboru w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w
terminie 30 dni od stwierdzenia uchybienia. Za nienależytą realizację zobowiązania uważa się w
szczególności niedotrzymania jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 2 lub § 3 umowy.
§6
2.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 –
w wysokości 0,3% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia dostawy w całości lub części;
2) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1;
3) z tytułu opóźnienia w usunięciu braków, wad lub niezgodności stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do
terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 6 lub § 3 ust. 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
wynikających z kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w pełnej
wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
bez względu na ich wymagalność, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego, z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, było następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań przez jego kooperantów.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykoanwcy nie może przekroczyć 10% wartości brutto
umowy określonej w § 4 ust. 1.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak i oświadczenia przewidziane w jej treści wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
Wszelka korespondencja kierowana na adresy podane w komparycji umowy będzie uważana za doręczoną
Stronie w razie doręczenia jej osobiście lub wysłania listem poleconym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)
Załącznik nr 1 – Klauzule RODO,
2)
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Wykonawcy,
3)
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia.
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