Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Załącznik 4 do zapytania ofertowego
(wzór umowy)

UMOWA DOSTAWY
zawarta w Pałecznicy w dniu …………..………………r. pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 10, 32-109
Pałecznica, NIP: 6591176112, REGON: 040049736 zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Księdza Proboszcza Bogdana Pasisz
a
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamówienie realizowane jest ramach projektu pn. "Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego
przy Parafii w Pałecznicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa: Region spójny społecznie, Działanie
9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne , Poddziałanie 9.2.1.: Usługi społeczne i zdrowotne w
regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17
2. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania
ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, z uwzględnieniem warunków i procedur,
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-202.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowych poniżej
wymienionych pomocy dydaktycznych, zwanych dalej „towarem” lub „przedmiotem umowy”,
w asortymencie, ilościach i cenach brutto wyszczególnionych w dokumentach zamówienia:
I. Grupa asortymentowa 1:
1)
2)
3)
4)

Tablica – 1 sztuka
Fantom - 1 sztuka
Stół bilardowy – 1 sztuka
Maszyna do szycia – 10 sztuk

II. Grupa asortymentowa 2:
5) Papier biały ksero – 15 opakowań
6) Pistolet na gorąco - 1 sztuka
7) Wkłady klejowe do pistoletu - 100 sztuk
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8) Wkłady klejowe do pistoletu - 100 sztuk
9) Taśma klejąca dwustronna - 5 sztuk
10) Taśma klejąca wąska - 20 sztuk
11) Taśma klejąca szeroka - 5 sztuk
12) Taśma klejąca malarska - 5 sztuk
13) Notatnik - 3 sztuki
14) Notatnik - 3 sztuki
15) Długopis niebieski - 20 sztuk
16) Kreda biała - 1 opakowanie
17) Kreda kolorowa - 1 opakowanie
18) Filc dekoracyjny - 100 sztuk
19) Bazy do breloków - 100 sztuk
20) Magnesy do tablicy - 100 sztuk
21) Agrafki - 100 sztuk
22) Szpilki - 100 sztuk
23) Pinezki - 100 sztuk
24) Spinacze - 100 sztuk
25) Markery - 40 sztuk
26) Łamigłówki. Szukaj różnic - 1 sztuka
27) Ćwicz spostrzegawczość cz. 2 - 1 sztuka
28) Grafika dla smyka. Kropkowanki dla przedszkolaka - 1 sztuka
29) Nowe magiczne linie - Ćwiczenia grafomotoryczne - 1 sztuka
30) Elementarz - 1 sztuka
31) Pisk Białego Orła - 1 sztuka
32) Tak! On jest królem - 1 sztuka
33) Polska pachnie bzami - 1 sztuka
34) Kielich goryczy - 1 sztuka
35) Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe - 1 sztuka
36) Karty pracy na koncentrację - 1 sztuka
37) Rebusomania. Rebusy literowo-obrazkowe usprawniające percepcję wzrokową i
naukę czytania - 1 sztuka
38) Całkiem nowe zabawy paluszkowe - 1 sztuka
39) Superoko – litery i cyfry - 1 sztuka
40) Ćwiczenia grafomotoryczne dla najmłodszych - 1 sztuka
41) KALAMBURY wzrokowo-słuchowo-ruchowe - 1 sztuka
42) Story Cubes – gra 1 sztuka
43) Jesień i zima w świetlicy. Scenariusze zajęć świetlicowych - 1 sztuka
44) Na moje oko i ucho - 1 sztuka
45) Kolorowanki - 1 sztuka
46) Kukuryku, Kim jestem? - 1 sztuka
47) Duża kaligrafia - 1 sztuka
48) 1000 fantastycznych gier i zabaw - 1 sztuka
49) uniLOGO 1 - 1 sztuka
50) Jak kształtować umiejętności społeczne - 1 sztuka
51) Apteczka – zestaw do nauki pierwszej pomocy - 1 sztuka
52) Zestaw do quilingu – 3 sztuki
53) Klocki Lego Movie 2 UltraKocia i Lucy Wojowniczka – 1 sztuka
54) Klocki Lego Movie Gwiezdny statek Słodkiej Zadymy – 1 sztuka
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55) Klocki Lego Movie 2 Dom - Rakieta ratunkowa Emmeta – 1 sztuka
56) Klocki Lego MovieTrójkołowiec Emmeta – 1 sztuka
57) Klocki Lego Movie zestaw konstrukcyjny emmeta – 1 sztuka
58) Klocki Lego Warsztat Emmeta i Benka – 1 sztuka
59) Klocki Lego Movie Pudełko konstruktora Królowej – 1 sztuka
60) Tkanina góralska – 1 sztuka
61) Tiul – 1 sztuka
62) Guma – 1 sztuka
63) Guma – 1 sztuka
64) Tkanina podszewkowa – 1 sztuka
65) Gry na PlayStation 4 – 14 sztuk
66) Liczydło sznurkowe – 10 sztuk
67) Guma do skakania – 10 sztuk
68) Skakanka – 10 sztuk
69) Hula hop – 10 sztuk
70) Ringo – 10
71) Rakietki do badmintona – 1 zestaw
72) Lotka do badmintona – 20 sztuk
73) Piłeczka do piłkarzyków – 20 sztuk.
2. Dostarczony towar winien odpowiadać wymaganiom, zawartym w zapytaniu ofertowym.
§3
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi nie później, niż do dnia ………..……. 2019 r., a
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy co najmniej 1 dzień
przed planowaną dostawą.
2. Miejsce dostawy: siedziba Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży przy ul.
Strażackiej 5/1 w Pałecznicy.
3. Miejsce dostawy jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia.
4. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany przez upoważnionego/ych pracownika/ów
Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy/protokołu odbioru.
4.1. W przypadku stwierdzenia, iż dostawa wykonana została w sposób prawidłowy,
Zamawiający dokona jej przyjęcia oraz zapłaty w wysokości określonej w fakturze VAT, w
terminie wskazanym w § 4 ust. 8 umowy;
4.2.W sytuacji stwierdzenia niezgodności dostawy lub jej części z zamówieniem i/lub umową,
będą miały zastosowanie postanowienia, zawarte w § 5 umowy.
5. Transport przedmiotu umowy do miejsca dostawy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu nastąpi staraniem Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi koszty, wynikające z realizacji umowy, w tym koszty transportu,
wniesienia, ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy.
§4
WYNAGRODZENIE/WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

…………….…..………. zł brutto (słownie: ……………………..………………… złotych), w tym
podatek VAT …… %.
Wynagrodzenie obejmuje wartość towaru i wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy oraz
wszelkie należne wg obowiązującego prawa podatki, w tym podatek VAT.
Ww. wynagrodzenie nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury oraz protokołu odbioru zatwierdzonego przez
Zamawiającego.
Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia i przedłożenia przez Wykonawcę faktury.
Każda faktura musi zawierać wyraźne określenie umowy na podstawie, której jest wystawiana,
pod rygorem zwrotu faktury i wstrzymania zapłaty do czasu przedłożenia prawidłowo
sporządzonej faktury bez naliczania odsetek przez Wykonawcę za opóźnienie w zapłacie.
W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury
korygującej.
Należność za wykonaną dostawę będzie przez Zamawiającego zapłacona każdorazowo w
terminie do 30 dni od złożenia prawidłowej faktury wraz z zatwierdzonym przez strony
protokołem
odbioru,
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy:
.............................................. .
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Faktura winna być wystawiona na następujące dane:

Nabywca:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 10, 32109 Pałecznica, NIP: 6591176112, REGON: 040049736
Odbiorca:
Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, ul. Strażacka 5/1, 32-109 Pałecznica
11. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
12. Zamawiający nie jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP: 6591176112.
13. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP – ……………., REGON ……………..
§5
NIENALEŻYTE WYKONANIE PRZEDMIOTU DOSTAWY
1. Jeżeli w trakcie odbioru dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, Zamawiający
stwierdzi niezgodność dostawy z zamówieniem i/lub umową, Zamawiający:
a) odmówi przyjęcia dostawy lub jej części, pozostawiając ją do dyspozycji Wykonawcy
i informując Wykonawcę o zakresie niezgodności, telefonicznie lub pismem
przesłanym faksem lub pocztą elektroniczną;
b) wstrzyma zapłatę faktury w tym zakresie, do czasu prawidłowego wykonania całości
dostawy.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia faktury korygującej do faktury pierwotnej,
której wartość do zapłaty Wykonawca pomniejszy o ilość nieprzyjętych pozycji, w związku
z ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na swój koszt do:
a) odbioru towaru z miejsca dostawy, określonego w § 3 ust. 2 umowy,
b) dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem i/lub umową do miejsca dostawy,
określonego w § 3 ust. 2 umowy.
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4. Jeżeli w sytuacji określonej w ust. 3 litera b) niniejszego paragrafu, Wykonawca dostarczy
przedmiot umowy zgodny z zamówieniem i/lub umową po upływie terminu, wymaganego
dla realizacji zamówienia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo naliczenia kar umownych na zasadach określonych w § 7 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem dostawy
przedmiotu umowy.
§6
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI JAKOŚCI
1. Okres gwarancji rękojmi i gwarancji jakości dla przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od
dnia dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego i wynosi:
a)
……………… miesięcy dla towarów z grupy 1;
b)
dla towarów z grupy 2 – wynikający z przepisów prawa.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy,
zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W przypadku, gdy wady jakościowe zostaną
wykryte przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji jakości, Zamawiający zgłosi
pisemną reklamację do Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty stwierdzenia usterki.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy, nie
później niż w ciągu 10 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia reklamacji przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania uprawnień z tytułu rękojmi
niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, związane z realizacją warunków gwarancji jakości, w
tym usuwania wszystkich usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.
6. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt dokona odbioru wadliwego produktu od
Zamawiającego oraz dostarczy pełnowartościowy do miejsca dostawy, o którym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3 i ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia towaru od osoby
trzeciej, pomniejszając wielkość zamówienia, będącego przedmiotem umowy, a
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu różnicy między ceną z umowy a
ceną poniesioną w przypadku zakupu u osoby trzeciej.
8. Uprawnienia określone w ust. 7 niniejszego paragrafu nie zamykają Zamawiającemu
drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 7 umowy, przy czym za dzień
zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę
zastępczego.
9. Poniesione koszty zakupu, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w wysokości
udokumentowanej rachunkami/fakturami, zostaną potrącone z wymagalnej wierzytelności
Wykonawcy.
§7
KARY UMOWNE
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień
opóźnienia w terminie realizacji umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
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3.

4.
5.
6.

7.

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku,
określonego w § 8 ust. 1 litera a) umowy.
Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania.
Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego odpowiednio
Zamawiającego lub Wykonawcy.
W przypadku, gdy szkoda przekroczy kary umowne, o których mowa w niniejszym
paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z
wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionej przez niego faktury.
§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANY UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może
nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu za wykonaną część niniejszej umowy;
b) prawomocnego zajęcia majątku Wykonawcy;
c) utraty przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz
wynagrodzenia) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którakolwiek z poniżej wymienionych okoliczności:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek przyczyn
obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu
należytej staranności nie można było przewidzieć;
2) zmiany zasad finasowania zamówienia;
3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
działaniem osób trzecich;
4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany
przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienia dodatkowe lub
uzupełniające;
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek
podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w
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4.

czasie trwania umowy;
6) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze Stron umowy;
7) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.
Zmiany umowy wymagają pisemnego uzasadnienia.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z
realizowanym zamówieniem.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji.
5. Jeżeli negocjacje nie dojdą do skutku lub nie przyniosą spodziewanego rezultatu,
wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać żadnych cesji,
związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Wykaz załączników do umowy:
1. Zapytanie ofertowe z dnia ……………………..;
2. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
3. Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym, złożone w ofercie wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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