Wzór

Załącznik Nr 3 do zaproszenia
z dnia 16.11.2018 r.

UMOWA NR RI.273....2017
zawarta w Zambrowie w dniu ........................... 2018 r. pomiędzy Powiatem Zambrowskim18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, NIP: 723162-86-30, REGON: 450670255, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Zambrowskiego
reprezentowany przez:
1. Roberta Macieja Rosiaka – Starostę Powiatu Zambrowskiego
przy kontrasygnacie Doroty Polakowskiej - Skarbnika Powiatu Zambrowskiego
a ................................................................................................................................................................................., NIP: .......................,
REGON: .............................., KRS: ........................... zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oznakowanym: IR.7011.12.1.2017 została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do materiałów, które zostaną użyte do przeprowadzenia przez Komendę Powiatową
Policji w Zambrowie spotkania edukacyjnego oraz promocji programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, w ramach którego finansowane jest zadanie pod nazwą „Bezpieczna
droga do szkoły i obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Zambrowskim”:
1) Chodząca maskotka - „Wiewiórka Policjant” , składająca się z kombinezonu, kurtki policjanta (z nadrukiem - naniesionym
logotypem i napisem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty), czapki, głowy (uformowanej ze specjalnej
gąbki i pokrytej pluszem), butów i rękawic. Kostium jest musi być wygodny w noszeniu, gwarantować dopływ świeżego powietrza
i dobrą widoczność. Rozmiar maskotki - 175 - 185 cm wzrostu – 1 szt..
2) Materiały odblaskowe:
a) kamizelka odblaskowa dla dzieci wykonana z poliestru (lub materiału równoważnego) w rozmiarze dziecięcym 140 cm, kolor
żółty (z nadrukiem - naniesionym logotypem i napisem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty) – ....
szt.,
b) kamizelka odblaskowa dla dorosłych wykonana z poliestru (lub materiału równoważnego) w rozmiarze L, kolor żółty (z
nadrukiem - naniesionym logotypem i napisem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty) – .... szt.,
c) brelok odblaskowy z karabińczykiem wykonany z miękkiego plastiku – wzór nadruku emotka/buźka, wymiary ok. 60 x 60
x3 mm, kolor żółty – .... szt.,
d) opaska odblaskowa w kolorze żółtym o długości ok. 30 cm – .... szt.,
e) worek odblaskowy wykonany z poliestru (lub materiału równoważnego) ze sznurkami (do noszenia na plecach) i zapięciem
na rzep, wymiary ok. 300 x 400 mm (z nadrukiem - naniesionym logotypem i napisem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zaproszenia do złożenia oferty) – .... szt.,
f) zawieszka świecąca – odblask ze światłem świecącym w 2 trybach – ciągłym i mrugającym w kolorze czerwonym z baterią
z karabińczykiem, wymiar ok. 65 x 128 x 11 mm – .... szt.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 10 grudnia 2018 r. Strony ustalają, że terminem realizacji będzie dostarczenie przedmiotu umowy
do Zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem umowy,
2) posiada wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że chodząca maskotka oraz materiały odblaskowe wymienione § 1 punkt 2 litera a, b, e będą
posiadały nadruki z logo Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława
Stasiaka na lata 2018 – 2020 (zgodnie ze wzorem określonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz napis
„logo Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata
2018 – 2020”.
§4
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty, jest wynagrodzenie
ryczałtowe, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie określonym w § 1 ustala się na kwotę brutto .................... zł, słownie złotych:
......................................................................................................, dalej zwane wynagrodzeniem umownym.
§5
1.Strony ustalają, że zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w 100 % wartości wynagrodzenia umownego będzie
zapłacone po odbiorze kompletu przedmiotu umowy.

1) 30 % wartości wynagrodzenia umownego po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę,
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
1. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
2. Formą zapłaty faktury będzie przelew na konto Wykonawcy Nr .........................................................................................................
§6
1. Wykonawca zapłaci karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
2) za zwłokę wykonania przedmiotu umowy lub części przedmiotu w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do daty określonej w § 2, nie więcej niż 50% wartości wynagrodzenia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego ogółem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy Zamawiający pokrywa koszty przerwanego opracowania proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania prac.
5. Za zwłokę w zapłacie faktury VAT powstałą z winy Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art.481 §
2 Kc.
6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy
szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy: ......................................................................
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w dokumentacji ujawnionych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Termin
usunięcia tych wad ustali Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą.
§8
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie
zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11
Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
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