Załącznik nr 5

Nr sprawy: ZP.271.151.2014

UMOWA nr ZP/………./2014
W dniu ……………………….. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha
a ……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.151.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy – Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia
2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta
umowa treści następującej:
§ 1.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednej usługi cateringowej podczas wizyty studyjnej
polsko-litewskich specjalistów w ramach projektu nr LT-PL/191 pn. „Poprawa efektywności
energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym” (ang. Improvement of
energy efficiency of educational buildings in the cross-border region).
Miejsce realizacji: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku do Umowy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.
Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu dostawy.
Termin realizacji usługi: wrzesień 2014 r. Dokładna data wykonania usługi zostanie
uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Termin wykonania usługi uzależniony jest od potwierdzenia terminu szkolenia przez
prowadzącego szkolenie oraz uzgodnienia z przedstawicielem administracji miasta Alytus
terminu przyjazdu na szkolenie ekspertów narodowości litewskiej. Termin wykonania usługi
może ulec zmianie w przypadku niezależnego od Zamawiającego przesunięcia daty szkolenia
przez Wykonawcę i tym samym konieczności dostosowania terminu szkolenia do terminu
przyjazdu ekspertów narodowości litewskiej.
§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie

w

nieprzekraczalnej wysokości:
Wartość brutto oferty: ………………………. zł
Słownie złotych: ………………………………………….
2. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją usługi, których uregulowania
wymaga ten cel.

3. Płatność będzie dokonana po realizacji usługi w terminie do 30 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół potwierdzający prawidłowość i rzetelność
wykonania usługi w zakresie zgodnym ze zleceniem podpisany przez obie strony Umowy.
§3
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
§4
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
na zasadzie kar umownych.
2. Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
b) w przypadku nie wykonania zleconej usługi w wysokości 20 % kwoty zamawianej usługi.
c) w przypadku nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę z jego winy zobowiązany
jest on zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% kwoty zamawianej usługi.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu
faktury.
3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy nie powoduje jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar
umownych, które zgodnie z umową zostały nałożone na Wykonawcę.
4. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy
realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§5
1.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest
Krzysztof Wereszczyński, Starszy specjalista, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,
Urząd Miejski w Suwałkach (tel.: 87-562-82-79, e-mail: kwereszczynski@um.suwalki.pl).

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktowania się z Zamawiającym jest
……………………………………………………………………………………….
§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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