Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Umowa
nr _________________________________________________
zawarta w dniu …………2018 roku w Kielcach, pomiędzy:
Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343
reprezentowaną przez:
Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce, działającego na podstawie pełnomocnictwa
z dnia 26.07.2016, nr, Or-II.0052.299.2016, Or-II.0052.298.2016
przy kontrasygnacie Barbary Nowak, Skarbnika Miasta
zwaną dalej „Kupującym”
a
……………………………z siedzibą w …………………. NIP……………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................................

§1
Przedmiot Umowy
1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest rozstrzygnięte w dniu __________________
postępowanie przeprowadzone w trybie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018. 1025
j.t. ze zm.), w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
2017. 1579 j.t. ze zm), zgodnie z art. 6a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017. 1579
j.t. ze zm ), w wyniku którego oferta Sprzedawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Kupujący zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia własności
……………………………………………….dla projektów pn. „Rozwój infrastruktury transportu
publicznego w Kielcach”, i „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020.
3. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 2 musi odpowiadać wymaganiom określonym
w Szczegółowym Opisie Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
4. Oferta Sprzedawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Zapewnienia i obowiązki Sprzedawcy
1. Sprzedawca oświadcza, że posiada stosowne możliwości techniczne oraz wszelkie niezbędne
uprawnienia i wiedzę zapewniającą wykonanie Umowy na najwyższym poziomie, w sposób
staranny i sumienny, według standardów w tym zakresie stosowanych.
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2. Sprzedawca

oceniając

zakres

i

koszt

wykonania

Przedmiotu

Umowy,

zobowiązany

jest przewidzieć wszelkie obowiązki, jakich wykonania będzie od niego wymagała realizacja
Umowy oraz wszelkie nałożone na niego ograniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytułu.
3. Sprzedawca

zobowiązany

jest

współdziałać

z

Kupującym

i

uwzględniać

jego

uwagi

oraz spostrzeżenia.
4. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Zamówienia (SOZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz swoją ofertą stanowiącą Załącznik
nr 2 do Umowy.
5. Wykonawca jako załącznik do Umowy zobowiązuje się dołączyć:
a. odpowiednio aktualny odpis KRS, CEIDG, dokument pełnomocnictwa dla osoby działającej
w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
b. oświadczenie Wykonawcy, iż nie jest prowadzone wobec niego postępowanie naprawcze,
upadłościowe, bądź restrukturyzacyjne.
Dokumenty, o których mowa w punktach a i b stanowią integralną część Umowy.
§3
Termin realizacji Umowy
1.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu przedmiotu umowy w terminie 30 dni
roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
§4
Odbiór prac

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego
przez Sprzedawcę i Kupującego w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.
2. Odbiór nastąpi w godzinach pracy Kupującego.
3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wydziału Zarządzania Funduszami
Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, przy Alei Solidarności 34 w Kielcach, na podstawie protokołu
zdawczo – odbiorczego.
4.

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinien zostać dostarczony wyłącznie fabrycznie
nowy i wolny od wad, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu
oraz z dokumentacją w języku polskim, w szczególności zawierającą dokumenty licencyjne i
gwarancyjne.

5. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę dostawy uzupełniającej z uwagi na ujawnione wady
dostarczonego przedmiotu umowy, okres zwłoki lub okres konieczny do wykonania dostawy
uzupełniającej pozostaje bez wpływu na termin wykonania niniejszej umowy, określony w ust. 1.
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§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie Sprzedawcy na kwotę brutto
ogółem: __________ zł, (słownie złotych: __________________________), która zawiera podatek
od towarów i usług (VAT).
2. Łączna cena brutto określona w ust. 1 musi uwzględniać wszystkie elementy kosztów realizacji
Przedmiotu Umowy.
3. Łączna cena brutto określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie.
4. Zapłata wynagrodzenia Sprzedawcy nastąpi w oparciu o przedstawioną fakturę, na podstawie
protokołu zdawczo- odbiorczego.
5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Sprzedawcę na fakturze VAT , w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty
wynagrodzenia Strony przyjęły dzień obciążenia rachunku Sprzedającego.
6. Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy ustanawia się:
Nabywcę: Gmina KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,
Odbiorcę faktury i płatnika: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
7. Faktura VAT powinna być dostarczona na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi, Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce.
§6
Sposób wystawienia faktury
1. Sprzedający wystawi osobne faktury na sprzęt w podziale na projekty przy następującym założeniu:
a. Projekt: „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”:
•

Komputery przenośne notebook z oprogramowaniem- 2 szt.

•

Oprogramowanie do komputerów przenośnych notebook- 2 szt.

•

Cyfrowy aparat fotograficzny- 1 szt.

b. Projekt „ Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”
•

Komputery przenośne notebook z oprogramowaniem- 3 szt.

•

Oprogramowanie do komputerów przenośnych notebook- 3 szt.

•

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
§7
Gwarancja

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wyłącznie fabrycznie nowy i wolny
wad.
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od

2. Dostarczony Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją producenta przez okres nie krótszy

niż

24 miesiące.
3. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa

w

§ 4 ust. 3 niniejszej umowy.
§8
Odszkodowania i kary umowne
1. W przypadku uchybienia przez Kupującego terminu płatności, określonego w § 5 ust. 5,
Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.
2. Sprzedawca

zobowiązany

będzie

do

uiszczenia

na

rzecz

Kupującego

kary

umownej

w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w
dostarczeniu Przedmiotu Umowy nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust. 1. Kara umowna będzie potrącona z przysługującego Sprzedawcy wynagrodzenia.
3. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy przekroczy 7 dni roboczych
Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca zapłaci
Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % umówionego wynagrodzenia. Kupujący prawo
odstąpienia od Umowy wykonuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
4. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę
umowną w wysokości 20 % umówionego wynagrodzenia.
5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Kupującemu przysługuje prawo żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
Zmiany w umowie
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
1. Zmiana terminu wykonania zamówienia może wystąpić i obejmować
w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących przypadkach:

będzie

czas,

a. zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano
Zamawiającego.
§ 10
Zasady przetwarzania danych osobowych
W przypadku gdy Sprzedający jest osobą fizyczną, podane przez nią przy zawarciu Umowy dane
osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:
1) podanie danych osobowych przez Sprzdawcę jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak
konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy;

4

2) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Kupującego jest Prezydent
Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać
informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl;
4) podane przez Sprzedawcę dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji zawartej Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych
z jej wykonaniem;
5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przewidziany przepisami prawa;
6) Sprzedawcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania
kopii danych, a także o prawo żądania przeniesienia danych;
7) Sprzedawcy przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to
zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o
którym mowa w pkt. 4 i 5;
8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień
Publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Kupujący

Sprzedawca

………………………………….

……………….....................

Umowa zawarta:
Zgodnie z art. 4 pkt 8 oraz w związku z art. 6 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017. 1579 j.t. ze
zm),
Płatne: Dział: 600, Rozdział 60095, § 4217, 4219
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