Zał. nr 6 do zapytania ofertowego
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Bieczu, dnia …………………………………………
pomiędzy:
Gminą Biecz, 38-340 Biecz ul. Rynek 1 reprezentowaną przez:
Mirosława Wędrychowicza – Burmistrza Biecza,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Czeluśniak
zwaną dalej Zamawiającym,
a …........................................ z siedzibą w …....................................., przy ul. …....................... wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
…...................................
pod
numerem
KRS
….................................
posiadającą
NIP................................. REGON …................................... (dla podmiotów wpisanych do KRS)
reprezentowaną/nym przez:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
Panem / Panią ….............................. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
…................................ z siedzibą w …..............................., zamieszkałą w …...................................,
przy ul. …................................, posiadającą numery NIP …........................... PESEL
…...................................., REGON ….......................... (dla podmiotów wpisanych do CEIDG)
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym z zachowaniem zasady konkurencyjności
– zgodnie z zapisami załącznika nr. 8 .1. do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska –
Słowacja „Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie dla polskich
beneficjentów”.

Przedmiot Zamówienia
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Wykonanie multimedialnej ekspozycji
muzealnej w turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz świętej
sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz – Bardejów”.
Zadanie współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska – Słowacja Oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- dostawę, montaż oraz wykonanie elementów wystawy multimedialnej, która zostanie udostępniona w
turmie katowskiej bieckiego ratusza.
- przeprowadzenia rozruchu urządzeń technicznych, multimedialnych i zainstalowanych systemów
wystawy,
- wgrania treści multimedialnej do zainstalowanych urządzeń, przeprowadzenia prób i uzyskania
ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
- przeszkolenia pracowników (2 osób) w zakresie urządzeń technicznych, multimedialnych,
zainstalowanych systemów oraz z obsługi sprzętów elektronicznych

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, certyfikatów, zaświadczeń, instrukcji
obsługi poszczególnych urządzeń i wyposażenia aranżacji wystawy.
Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy
§2
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi
wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością.
2. Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu z warunkami wykonywania Umowy, nie zachodzą żadne
okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy.

Szczegółowe zobowiązania Zamawiającego
§3
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkowe informacje, które okażą się niezbędne w trakcie
pracy oraz poda bez zbędnej zwłoki swoje rozstrzygnięcia w zakresie przedstawionych projektów.
2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do:
a) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone
w umowie,
b) przystąpienia do odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia.
c) terminowej zapłaty wynagrodzenia .
Termin wykonania Umowy
§4
Strony ustalają termin wykonania zadania do dnia ……………………… r.
Czynności odbiorowe
§5
1. Procedura odbioru będzie odbywała się w następujący sposób:
a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru przedmiotu zamówienia.
b) Fakt dokonania czynności odbioru projektu Strony potwierdzą protokołem
odbioru końcowego,
c) Protokół odbioru końcowego powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia.
Wynagrodzenie i płatność
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
…………. zł netto tj. ………złotych brutto (słownie złotych:…………………0/00 złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane
z prawidłowym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa wykonaniem Przedmiotu
Umowy,
3. Fakturę należy wystawić na: Odbiorca: Urząd Miejski w Bieczu, Nabywca: Gmina Biecz
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, która jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny
podatnika NIP 738-197-38-83 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez
podpisu Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru
końcowego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego numer identyfikacji
podatkowej to ........................

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze wystawionej
do przedmiotowej umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Nr rachunku ..............
7. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku
rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek
VAT.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na płatność za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
10. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
11. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki konieczne do
należytego wykonania Przedmiotu Umowy,
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Odpowiedzialność Wykonawcy, gwarancja i rękojmia
§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 36
miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty dokonania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w
okresie gwarancji lub rękojmi.
Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie
przez Zamawiającego nie dłuższym niż 30 dni. W przypadkach uzasadnionych technicznie lub
technologicznie, możliwe jest wyznaczenie terminu dłuższego.
W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do
zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz bez utraty prawa do naliczania kar
umownych za nieterminowe usunięcie wad.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z
powodu istnienia wady. Odpowiedzialność ta jest niezależna od obowiązku zapłaty kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.

Kary umowne
§8
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek
niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którym powierza
lub przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy, jak i za działania i zaniechania swoje
własne.
2. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,
b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,

c)

w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego
w § 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy
dzień zwłoki,
d) w przypadku zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji jakości i rękojmi za wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia, licząc od upływu terminu przewidzianego na usunięcie wad,
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe na pisemne żądanie Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w KC.
5. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań
wynikających z umowy.
Zmiana Umowy
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie na umotywowany
pisemnie wniosek Strony wnioskującej o zmianę w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku :
a) zmiany w zakresie terminu realizacji, w przypadku braku możliwości lub znacznie utrudnionej
realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez
Zamawiającego
b) w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. kataklizmy, epidemie lub inne czynniki zewnętrzne
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy
i termin realizacji. Za działanie siły wyższej, którą ze względu na zaistniałą w dacie zawarcia
umowy Strony uznają również epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującym chorobę
COVID-19 (dalej „COVID-19”), która została określona mianem pandemii przez Światową
Organizację Zdrowia z tym zastrzeżeniem, że tylko w przypadku, gdy będzie ona miała
bezpośredni wpływ na działalność Stron np. w taki sposób, że strona nie będzie mogła świadczyć
swoich usług, lub wykonywać prac z powodu wydania zarządzeń, decyzji przez władze
państwowe lub w przypadku ograniczeń w dostępności personelu na skutek zachorowań lub
odbywania kwarantanny. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać
przesunięty o ilość dni opóźnienia spowodowanych tą sytuacją,
2.2. Pozostałych zmian w przypadku :
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość
sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.
Odstąpienie od Umowy
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą w
przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie.
2. Poza innymi przypadkami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, w przypadku:

a) nieprzystąpienia do wykonania zamówienia przez Wykonawcę lub opóźnienia z rozpoczęciem
lub wykończeniem zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał
je ukończyć w czasie umówionym – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu 5 dniowego
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie / poprawę w/w opóźnień,
b) wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową - w terminie
7 dni od bezskutecznego upływu 5 dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 po bezskutecznym upływie terminów dodatkowych
wyznaczonych Wykonawcy, Zamawiający niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy
oraz niezależnie od kar umownych, może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu
Zamówienia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Osoby odpowiedzialne za koordynację
§11
1.
Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych, w Wykonawca wyznacza
……………………………
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego, w tym do
dokonywania czynności odbiorowych, Zamawiający wyznacza …………………………………..
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie mają prawa samodzielnie zmieniać postanowień umowy.
Postanowienia końcowe
§12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiającego.
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