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UMOWA Nr _____________________________

Zawarta w dniu _________________ r. pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna - Żłobkiem Miejskim w Jaworznie,
reprezentowanym przez Elżbietę Orzechowską – Filipczyk Dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaworznie, działającą
na  podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Jaworzna  z  dnia  __________________  znak   OR-
OK._____________________  - zwaną dalej „Zamawiającym”

a

___________________________________________

NIP: ____________________________________________

REGON : ____________________________________________

zwaną dalej „Wykonawcą”

o następującej treści 

I. Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostarczenie :

_______________________________ na  potrzeby  realizacji projektu   pn.  „Dobry  start  -  utworzenie  nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku”.
2.  Zamówienie  jest  współfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014 – 2020  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne
kadry gospodarki opartej na wiedzy  dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i
prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

II. Termin wykonania
§ 2

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie  od  dnia  podpisania  umowy  do
18.12.2021r.

III. Prawa i obowiązki stron
§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ________________  w terminie określonym w
§2, do siedziby Żłobka na adres:Żłobek Miejski w Jaworznie | ul. Towarowa 61 | 43-600 Jaworzno.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez możliwości jego powierzania innym podmiotom,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na przedmiot umowy.
4.  W  przypadku  wystąpienia  wad  w  przedmiocie  umowy  Zamawiający  prześle  Wykonawcy  na  jego  koszt
reklamowaną partię przedmiotu umowy, w celu naprawy bądź wymiany na nową. Wykonawca dokona naprawy
lub wymiany w terminie 14 dni.

IV. Wynagrodzenie
§ 4

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto:   _____________________ zł
(słownie: _______________________________) plus podatek VAT ___________________________zł (słownie:
_____________________________________________).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, opłaty i ryzyko Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie będzie rozliczone na podstawie przedłożonej faktury.

V. Warunki płatności
§ 5
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1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy na:
Nabywca: Gmina Miasta Jaworzna ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno NIP 632-201-00-13.
Odbiorca:  Żłobek Miejski w Jaworznie ul. 3 Maja 16, 43-600 Jaworzno.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według prawidłowo wystawionej przez niego faktury,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia  jej Zamawiającemu.
3.  Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy,  regulowanej  w  formie  przelewu,  na  rachunek
bankowy:

___________________________________
numer rachunku bankowego

___________________________________
nazwa banku prowadzącego rachunek

___________________________________
dane właściciela rachunku (nazwa i adres)

4. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia wymagalnych zobowiązań wobec Gminy
Miasta Jaworzna.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie.

 
VI. Kary umowne

§ 6
1.  Ustaloną  przez  strony  formą  odszkodowania  za  nienależyte  wykonanie  przedmiotowej  umowy  będą  kary
umowne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
a. za nieterminową dostawę przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości
0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wartości wynagrodzenia brutto,
c. za niedotrzymanie terminu reklamacji, określonego w  §3 ust. 4, wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
3.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto  w  przypadku
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
4. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu będą potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej
kary umownej na zasadach ogólnych.

VII. Postanowienia końcowe
§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 8
W przypadku zmiany danych adresowych Stron, każda z nich zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania
drugiej  strony  o  zmianie  pod  rygorem  przyjęcia,  iż  wszelka  korespondencja  wysłana  na  adres  wskazany  w
umowie wywołuje skutki przewidziane prawem.

§ 9
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich
zmian.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 12
Zamawiający  wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej  umowie oraz
rezygnuje z przysługującego mu prawa ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność
osoby fizycznej/tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 20  20   poz.   2176).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001429
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001429
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001429
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§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron.

 Zamawiający:      Wykonawca:


