UMOWA
o wdrożenie systemu ESOK w obiekcie krytej pływalni i fitness
Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu
Umowa zawarta w dniu ………………. pomiędzy:

Gminą Miejską Przemyśl – Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przemyślu
ul,. Mickiewicza 30 reprezentowanym przez :
1. Dyrektora
– Gretę Ostrowską
2. Gł. Księgowego – Izabelę Rewer
zwanym Zamawiającym, a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwanym dalej wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie
zapytania ofertowego (zamówienie poniżej 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów
ustawy Pzp – art. 4 ust 8), na podstawie regulaminu POSIR - załącznik do zarządzenia
dyrektora …………………….., została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiot
zamówienia:
Przedmiot
zamówienia
obejmuje zainstalowanie,
uruchomienie i wdrożenie do użytkowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów
(dalej jako ESOK) służącemu zarządzaniem obiektów; Kryta Pływalnia w Przemyślu
przy ulicy 22-go Stycznia 8 oraz Klubu Fitness w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 30,
wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą oprogramowania oraz
dostawą i konfiguracją sprzętu informatycznego
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do umowy.
§2
Oświadczenia Wykonawcy i ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami
jak również z najwyższą starannością wymaganą od podmiotów trudniących się
zawodowo działalnością tego rodzaju, biorąc pod uwagę zasady uczciwości kupieckiej
oraz lojalności między Stronami.
2. Wykonawca oświadcza niniejszym, że posiada wszelkie prawne uprawnienia i
kwalifikacje, niezbędne do zgodnego z prawem wykonania swych zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, jak też, że Przedmiot Umowy będzie wykonywał z
należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej oraz z poszanowaniem przepisów prawa i interesów
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości
co najmniej 500.000,00 zł, (pięćset tysięcy).
4. Wszystkie ww. w § 9 warunki świadczenia usług obejmują także personel zatrudniony
przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i
zaniechania swojego personelu, jak za działania własne.
5. Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi Załącznik
nr 2.

Nadzór techniczny Zamawiającego

§3

1. Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami z ramienia Zamawiającego
sprawował będzie pan Krzysztof Błażkowski.
2. Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami z ramienia Wykonawcy sprawował
będzie pan ………………………………….
3.
Zmiana przedstawiciela Strony w trakcie trwania Umowy wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony Umowy przed przystąpieniem nowego przedstawiciela
do pełnienia obowiązków służbowych.
4.
Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy i nie
jest przez Strony poczytywana za zmianę Umowy.
§4
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na okres
12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad
w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym tj od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru robót.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
wykonywanych robót.
3. W okresie gwarancji, rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie do 24 godziny od daty zgłoszenia ich
przez Zamawiającego.
4. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady
5. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji,
rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
§5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy 11.01.2021 – 15.01.2021
2. Za termin wykonania uznaje się podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy
bez wad.
3. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania
Przedmiotu Zamówienia w następujących przypadkach:
1) wystąpienie przyczyn niezależnych od obu Stron, w tym z powodu działania siły
wyższej,
2) wprowadzenie przez Zamawiającego zmiany wymagań odnoszących się do
Przedmiotu Zamówienia w trakcie jego realizacji,
3) wystąpienia udokumentowanych zakłóceń dostaw ze strony producentów, importerów
czy dystrybutorów sprzętu, które ma dostarczyć Wykonawca.
4. W przypadku wystąpienia w czasie odbioru wady, usterki, awarii, problemu,
nieprawidłowości lub błędu, Strony mają obowiązek zapisania tego w Protokole, a
Wykonawca ma obowiązek zniwelowania niekorzystnych efektów, dokonania
naprawy, usunięcia problemu lub błędu w ciągu 7 dni. Jeżeli wada nastąpiła z
przyczyn niezależnych od wykonawcy w ww. terminie nie nalicza się kar
umownych.

§6
Wynagrodzenie :
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1
jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wyniesie netto ……………. zł (słownie:
……………………………………………..), plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości
…… % w kwocie ……………… zł, kwota
brutto ……………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………).
2. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej podpisaniem protokołów
odbioru przedmiotu zamówienia do 14 dni licząc od daty jej przekazania Zamawiającemu.
Rozliczenie niniejszej umowy nastąpi jedna faktura końcową – bez faktur częściowych.
3. Wykonawca wystawi fakturę na :
Nabywca : Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1,
37-700 Przemyśl
NIP 7952319592,
Odbiorca : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30,
37-700Przemyśl
4. W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT w stosunku do stawek
obowiązujących w dacie podpisania Umowy, Wykonawca ma prawo zmiany stawki VAT
stosownie do wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, wyłącznie dla
płatności powstałych po wejściu w życie przepisów ustawowych zmieniających wysokość
podatku VAT.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w sytuacjach:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji zamówienia w wysokości 0,50%
wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (§8
ust. 1) – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia
3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji - w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto
zamówienia w wypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – (§ 8 ust. 2).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze jak i w
okresie gwarancji – wykonawca może zlecić ich usuniecie podmiotowi trzeciemu – na
koszt wykonawcy zachowując prawo do naliczania kar umownych oraz prawa wynikające
z gwarancji.
5. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości brutto zamówienia.
§8
Odstąpienia od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości w sytuacjach gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie,
2) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonania
robót zgodnie z umową,
4) Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od wystąpienia
sytuacji gdy:
1) Zamawiający bez podania przyczyn odmawia dokonania odbioru przedmiotu
umowy;
2) Zamawiający nie dopuszcza Wykonawcy do obiektów i pomieszczeń w których
ma być zrealizowany przedmiot umowy.
3. Strony mogą odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych powyżej w ust. 1 i
2 po wcześniejszym pisemnym wezwaniu drugiej strony do zaprzestania
naruszeń, które okazało się bezskuteczne.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy samodzielnie bez prawa do zatrudniania
podwykonawców.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze
aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Do rozstrzygania sporów mogących powstać na tle umowy będzie w sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego.
2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej.
§ 12
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

