Załącznik nr 1.
UMOWA NR ..../2018/CSiR-10/M

(WZÓR)

MODERNIZACJA KRĘGIELNI

zawarta w dniu ..........2018 r. w Krotoszynie pomiędzy :
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie
przy ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000660197, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 6211820016, REGON: 366173116 reprezentowanym przez :
1. ……………………. – Prezes Zarządu
2. …………………….. – Członek Zarządu
przy kontrasygnacie
3. …………………….. – Główny Księgowy
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCY”
a
.....................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ..........................................
zwanym dalej „WYKONAWCA".

- ...................................

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.

1.
2.
3.
4.
5.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
„Modernizacja kręgielni” 2-torowej typ: Bowling, zgodnie z przyjętą ofertą i warunkami
zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki i doświadczenie
do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą
starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych
materiałów i informacji potrzebnych do wykonania zadania opisanego w ust. 1 umowy.
Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy podczas
wykonywania robót.

§2
Termin realizacji
Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.11.2018 r.

1.

2.
3.

1.

§3
Wynagrodzenie
Całkowita wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ................ zł
/netto/
Podatek VAT wynosi: ...%, co stanowi kwotę ......... zł.
Ogółem wynagrodzenie objęte przedmiotem umowy ustala się w kwocie: ............. zł
/brutto/
słownie: ...........................................................
Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
niezbędne do jego wykonania.
Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za
prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy.
§4
Rozliczenia finansowe
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 1 umowy odbędzie się
na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowość wykonania usługi.
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1.
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Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
§5
Odbiór przedmiotu umowy
O zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego,
dołączając jednocześnie:
a) udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały,
wyroby i urządzenia
b) instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami (wszystkie
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim).
Odbiór zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości robót do
odbioru.
Odbioru przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół
odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający odbierze przedmiot umowy
żądając wcześniej usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – fakt
usunięcia wad zostanie potwierdzony protokolarnie.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,
Zamawiający może
obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie przeznaczeniem Zamawiający
zażąda rozebrania elementów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo do
naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §
7 umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na
skutek opóźnienia.
§6
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia są wolne od wad prawnych i fizycznych i
odpowiadają obowiązującym standardom.
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy określony w § 1 gwarancji jakości i rękojmi na
wykonane prace oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres: .... lat, od daty
dokonania odbioru zadania bez wad przez Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
4. Wszelkie uzasadnione koszty usuwania wad, zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji
oraz koszty obsługi serwisowej w całości obciążają Wykonawcę.
5. Zgłoszenie wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod
numer …………………… lub poczty elektronicznej pod adresem …………
6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić usuwanie usterek i awarii w czasie gwarancji - w ciągu
24 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Strony umowy zgodnie ustalą
inny termin wykonania naprawy.
7. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów i urządzeń z
których Wykonawca korzystał realizując niniejszą umowę przewidują dłuższy okres
gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji mniejsza gwarancja ulega
przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną.
8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub usterki
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
9. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).
10. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które
ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w
okresie jej obowiązywania.

11. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez
naprawę bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych
samych wad/usterek.
12. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach.
13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty
lub trudności.
14. Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie obowiązywania gwarancji wskazanej
w ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad, awarii i/lub usterek przedmiotu
umowy.
15. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
16. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym
przez Zamawiającego.
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§7
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
b) za każdy dzień opóźnienia za nie usunięcie usterek w przedmiocie umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 3 ust. 1.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1.
Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub nie usunięcie usterek powyżej 14 dni
upoważnia Zamawiającego do:
a) odstąpienia od umowy oraz zachowania roszczeń o zapłatę kar umownych należnych
mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy,
b) zlecenia zastępczego wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej i obciążenia
Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego, do czego Wykonawca upoważnia
Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma
prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy niewykonanie umowy spowodowane jest
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie
potrącenia.
Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
Dopuszczalne zmiany zawartej umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub całości w przypadku jej realizowania
przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami lub sprzeczny z
umową.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać
zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy.

1.
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§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony postanawiają, że Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy przenieść na osoby
trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie ulica
Mahle 4, Tel. 62 722 67 60 , adres e-mail csir@krotoszyn.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.

Klauzula zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji
niniejszej umowy.

Data i podpis .......................................

