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           Załącznik nr 6 
PROJEKT  UMOWY 

UMOWA NR  …………………. 
 
zawarta dnia ……………….. r. w Katowicach w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 
 
MIASTEM KATOWICE, którego jednostką organizacyjną, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach 
jednostki budżetowej, jest Żłobek Miejski z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice, 
w imieniu którego działa Dyrektor Żłobka – Adam Dylus,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a: 
……………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego                 
dla zadania  pn.: Realizacja projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018- Dostawa i montaż 
wyposażenia placów zabaw wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu, oraz dostawa urządzeń 
zabawowych, przenośnych  dla  Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach  
„CZARODZIEJSKIE OGRODY-WYMARZONE PLACE ZABAW DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH 
MIESZKANCÓW” 
Znak postępowania: ZP.26.1.2018.MR 
na podstawie art. 39 i następnie  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz.U.2017r. poz.1579 z późn. zm.)  

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń zabawowych, przenośnych przeznaczonych na taras dla 
Oddziału nr 8 Żłobka ul. Zadole 24A w Katowicach w ilościach i o parametrach jakościowych zgodnie 
z ofertą Wykonawcy oraz z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
3. Wykaz i ilości przedmiotu umowy określa - załącznik nr 2 zadanie 2 do SIWZ (Formularz cenowy), który  

stanowi integralną część umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w Załączniku nr 2.2 do SIWZ 
(podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają 
wymagania określane przez Zmawiającego w w/w załączniku do SIWZ. Na dowód powyższego 
Wykonawca przedstawi certyfikaty, niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku 
polskim 

5. Powyższe dokumenty są potwierdzeniem, że ofertowane dostawy produktów odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego w Załączniku  2.1 do SIWZ (podstawa: § 13 ust 1 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiając od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. 2016 r., poz.1126).  

 
§ 2 

 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie zrealizowany zgodnie z SIWZ tj. w ciągu 75 dni od dnia 

podpisania umowy: w terminie od dnia ………………….  do dnia ………………….. r.   
 

2. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie z   wyprzedzeniem  co 
najmniej 3 dniowym. 
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§ 3 

 
DOSTAWA TOWARU 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar własnym transportem, na swój koszt do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego  tj. 

1.1  Oddział nr 8-ul. Zadole 24A 
 

2. Wykonawca zapewnia na dostarczone zabawki (załącznik 2 zadanie 2 do SIWZ) gwarancję na okres 
…………………….  

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 
umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez 
Zamawiającego lub nastąpi wymiana towaru na wolny od wad.  

4. Jeżeli w okresie rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, bądź nie 
dostarczy nowego towaru, Zamawiający zleci ich wykonanie, dostarczenie innemu wykonawcy, a 
kosztem obciąży głównego Wykonawcę ………………. 

5. Dostawa odbędzie się zgodnie z ofertą (zał. nr 1) i formularzem cenowym (zał. nr 2 zadanie 2 do  SIWZ). 

6. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały 
postanowień niniejszej umowy.  

7. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia                           
i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

 
§ 4 

 
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy na zadanie: 

nr 2  na kwotę: wartość wynagrodzenia brutto  ……………  (słownie złotych: ………………………….....…), 

2. Faktura/rachunek za zamówiony, dostarczony i zamontowany towar winna być dostarczona do Dyrekcji 
Żłobka    Miejskiego  w Katowicach ul. Sokolska 26,  40 - 086 Katowice. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  wskazane                       
na fakturze  bądź rachunku, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
/rachunku. za Dostawę urządzeń zabawowych, przenośnych przeznaczonych na taras dla Oddziału nr 8 
ul.Zadole 24A w Katowicach 

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie terminu na jaki była zawarta.  
 

ROZLICZENIE 
1. Na fakturze/Rachunku  Wykonawca wymieni: 

a) nabywcę, tj. Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634-001-01-47, 
b) odbiorcę, tj. Żłobek Miejski w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice,  
c) towar opisany w sposób zgodny z przedmiotem niniejszej umowy, 
d) jednostkę miary zgodnie z  niniejszą umową, 
e) ilość towaru, 
f) jego cenę jednostkową brutto, 
g) wartość brutto. 

2. W przypadku niedopełnienia wymagań, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma 
się od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty 
liczy się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
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§ 6 
 

WIERZYTELNOŚCI 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności należnych z tytułu umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 7 

 
KARY UMOWNE 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługują kary umowne. 

a) 5% wartości brutto przedmiotu umowy dla zadania nr 2 określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

b) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w 
§ 2 ust. 1, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy; 

c) 0,2 % wartości brutto umowy za nieusunięcie wad lub opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w 
czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy;. 

2. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość 
naliczonych kar umownych lub powstanie z tytułu, dla którego nie zostały zastrzeżone kary umowne 
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

§ 8 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że 
nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem 
terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego rozpocznie sporządzanie protokołu 
inwentaryzacji w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za dostawy zrealizowane do dnia ustania umowy, których 
zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji. 

 
 

§ 9 
 

UBEZPIECZENIE 
6. Wykonawca w okresie trwania umowy jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia  

 od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej   przedmiot 
zamówienia w kwocie co najmniej 9 000 PLN. 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu umowę 
ubezpieczenia. 

8. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia w całym okresie 
trwania umowy i do przedłożenia Zamawiającemu  w terminie 7 dni od zawarcia polisy lub zapłaty raty 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony 
ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach. 

9. Zmiany o których mowa powyżej wymagają pisemnego powiadomienia. 



 

4 
 

 
 

§ 10 
 

ZMIANY W UMOWIE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
 

a) wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, pozostające poza kontrolą     
stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 
umowy w jej obecnym brzmieniu, 
b) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji   
lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń; 

 
2)     w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć: 
 

a) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 
 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których 
mowa w pkt. 2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i 
wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 
 

 

 
§ 11 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część 
przedmiotowej umowy. 

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla realizacji niniejszej  umowy. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze                                               
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 
1. Formularz oferty. 
2. Formularz cenowy załącznik nr 2 zadanie 2 
3. Wykaz osób i żłobków. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


