Projekt - UMOWA NR ......
zawarta w dniu ........................ w …................... pomiędzy:
……………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………..
z siedzibą w..................................
(NIP………………......................., REGON ……………………..)
reprezentowanym przez.............
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
Kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy przeznaczonej do koszenia trawy
przystosowanej do podłączenia zamiatarki w ramach projektu Rewitalizacja wieży ciśnień
zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe
i kulturalne”

marki …..........................................., zwanej także w dalszej części Umowy

„Przedmiotem Umowy”.
2.

Szczegółowe wymagania odnoszące się do przedmiotu umowy określają stosowne zapisy opisu
przedmiotu zamówienia. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej
umowie.

§ 2.
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Łączna wartość Przedmiotu Umowy wynosi brutto …............ PLN (słownie: …....................... złotych),
w tym podatek VAT w kwocie …............ PLN (słownie: …................. złotych).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty wyposażenia i dostawy przedmiotu
umowy.
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§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą rozliczeń pomiędzy Stronami będzie faktura, wystawiona przez Wykonawcę w terminie
po wykonaniu dostawy i podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
2. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego na rachunek
dotyczący

prowadzonej

działalności

gospodarczej

Wykonawcy

nr: ………………………………………………………, do którego jest prowadzony rachunek VAT,
zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy Prawo bankowe w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym bez
uwag.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności.
4. Faktura winna być wystawiona i dostarczona na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167
5. Za dzień zapłaty faktury poczytuje się datę złożenia przez Zamawiającego w banku dyspozycji
zapłaty i obciążenia jego rachunku.
6. Płatność może zostać dokonana wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się
na tzw. „białej liście VAT”.
§ 4.
DOSTAWA
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wydać przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie
odrębnie ustalonym przez strony na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez
upoważnionych pracowników stron.
3. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie,
a w razie gdyby wady nie nadawały się do usunięcia uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.
4. Wykonawca razem z urządzeniem dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcję
obsługi urządzeń w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty(certyfikaty, deklaracje
zgodności, homologacje dopuszczenia do pracy; świadectwo produkcji itp. – jeśli dotyczą danego
przedmiotu umowy)

§ 5.
INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego, Wykonawca ponosi we własnym zakresie.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie zobowiązań płatniczych
Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani
do ustanawiania na nich zastawów bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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§ 6.
GWARANCJA
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy wolny jest od wszelkich wad fizycznych
i prawnych.
2. Strony zrównują okres trwania rękojmi z okresem trwania gwarancji.
3. Termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi: 60 miesiące od daty podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne urządzeń.
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego
urządzenia z umową, a także cechy zmniejszające wartość lub użyteczność urządzenia lub jego
części ze względu na cel, któremu ma służyć albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz
innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne urządzeń,
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku
z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki,
wady i uszkodzenia urządzeń powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7. Koszty napraw gwarancyjnych oraz serwisu gwarancyjnego, w tym wymaganych przeglądów,
i wszystkie inne z tym związane pokrywa Wykonawca. Serwis odbywa się w siedzibie
Zamawiającego, bądź u dostawcy przy pomocy wykwalifikowanych pracowników serwisu lub
przez producenta urządzenia.

Sprzedający pokrywa wszelkie koszty dojazdu bądź zapewnia

odbiór przedmiotu zamówienia na własny koszt. Pierwszy przegląd serwisowy po 50 mth, kolejne
minimum 1 przegląd/rok lub co 200 mth.
8. W zakres bezpłatnych usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących
czynności gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia
usług gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych urządzeń, jak i wymieniane
urządzenia,
9. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest świadczyć bezpłatny przegląd serwisowy,
który uwzględnia koszt roboczogodzin dotyczących przeglądu, naprawy, wymiany części
serwisowych popsutych w trakcie prawidłowej eksploatacji, a także wykonanie czynności
konserwacyjno – eksploatacyjnych (wymiana bądź uzupełnienie oleju, kontrola noży, kontrola
filtra powietrza itp.).
10. W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca przyjmie zgłoszenie naprawy i dokona wymaganej naprawy
celem usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy w terminie ustalonym przez
Zamawiającego – max w ciągu 10 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii. W razie konieczności
wykonania naprawy, której czas ze względów technicznych będzie dłuższy niż 10 dni, Wykonawca
nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od
urządzenia niesprawnego.
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11. Naprawy Urządzeń będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych,
nieużywanych części podzespołów, przez producenta lub przez autoryzowany serwis producenta.
12. Sprzedający udziela gwarancji na wszystkie elementy objęte przedmiotem zamówienia.
13. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wynosi 5 dni.
14. W przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej niż 28 dni kalendarzowych, lub gdy
urządzenie będzie naprawiane więcej niż 3 razy (naprawa ma dotyczyć tego samego elementu),
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, taki
sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto
należnego Wykonawcy od Zamawiającego.
15. Okres obowiązywania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy lub wymiany
elementu Urządzenia na nowe i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego. Okres gwarancji
wymienionego elementu Urządzenia biegnie od początku.
16. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji
jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty
gwarancyjne. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji
swych uprawnień, tj. z rękojmi czy z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.
Postanowienie niniejsze stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577
kodeksu cywilnego.
17. W razie niewykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający, niezależnie
od możliwości naliczenia kar umownych, uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad przedmiot
umowy osobie trzeciej, co nie będzie miało wpływu na uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego.
§ 7.
KARA UMOWNA I ODSZKODOWANIE
1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto, o której
mowa w § 2 ust.1.
2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem i warunkami
określonymi w § 4 a także w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze przedmiotu umowy – wskazanych w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, a także wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej w wysokości 0,2 % ceny sprzedaży brutto, o której mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień
zwłoki, liczonej odpowiednio od dnia realizacji umowy lub od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad i usterek. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na czas usunięcia wady Wykonawca dostarczy
urządzenie zastępcze.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ustępach poprzedzających,
przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający

jest uprawniony do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych

z płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę, na podstawie noty wystawionej przez
Wykonawcę.
5. W razie złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisy o karach
umownych pozostają w mocy.
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§ 8.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiający uprawiony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepis
kodeksu

cywilnego,

w

szczególności

niewykonania

przedmiotu

umowy

w

terminie

lub niewykonania obowiązków z udzielonej gwarancji lub rękojmi.
2. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniających jego złożenie.
§ 9.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być
dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1.1.

zmiana warunków i terminów dostawy przedmiotu zamówienia – zmiana ta jest możliwa
w przypadku obiektywnych negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ
na organizację dostaw, trudności transportowych, trudności produkcyjnych, trudności celnych
oraz uwarunkowań społecznych (petycje, odwołania, strajki itp.).

Zamawiający wystąpi

do Wykonawcy z wnioskiem o przesunięcie terminu dostawy przedmiotu Umowy
oraz wskazany przez Zamawiającego termin dostawy będzie wykraczać poza okres
realizacji wskazany w Umowie;
1.2. zmiana danych wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca
z przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
1.3. zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy.
1.4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie
1.5. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych.
1.6. wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu.
W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego
przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach
i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu
produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować
zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji
zamówienia;
1.7. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu;
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
2. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do
realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami.
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3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem zawierającym uzasadnienie
faktyczne i prawne. Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Dane osobowe Wykonawcy/Zleceniobiorcy* są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016,
Nr

119,

s.

1),

zwanego

dalej

RODO

-

wyłącznie

na

potrzeby

wykonania

umowy.

Wykonawca/Zleceniobiorca nie jest obowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże
konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne
do wykonania tej czynności. Administratorem danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy
jest Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
Decyzje, w oparciu o podane przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę dane, nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń
i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych
Wykonawcy/Zleceniobiorcy mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona umowa,
lub dokumentacja postępowania zakończonego podpisaniem niniejszej umowy, w oparciu o przepisy
prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Wykonawca/Zleceniobiorca ma
prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia
przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Ma również
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie jego danych osobowych
następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym
w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do usunięcia
danych osobowych.
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca jest osobą fizyczną lub osobą
fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą
fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.
2.

Wykonawca/Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił, i w razie potrzeby będzie wypełniał,

w imieniu Zamawiającego/Zleceniodawcy, ciążące na nim obowiązki informacyjne - przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO - wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających
będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
lub będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy, a które to dane przekazał lub przekaże
Zamawiającemu/Zleceniodawcy.
Uwaga: Jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, to punkt takiego Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie dotyczy.
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§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe
wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte
o czas trwania okoliczności "siły wyższej" oraz, odpowiednio, o czas trwania jej skutków. Jako „siłę
wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne
od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.
2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
umownych, w związku z okolicznościami "siły wyższej" zobowiązana jest w terminie 7 dni od daty
zaistnienia tychże okoliczności, poinformować drugą Stronę w formie pisemnej.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Upoważnionymi pracownikami Stron do bieżących kontaktów w kwestiach związanych z wykonaniem
niniejszej umowy oraz do podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego są:
a) ze strony Zamawiającego – Pan(i) …................................
b) ze strony Wykonawcy – Pan(i) ….....................................
5. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy
i nie rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

.....................................................
/

WYKONAWCA:

.....................................................

Projekt pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe
i kulturalne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

