
Projekt Umowy nr …………………
zawarta w dniu .......................... 2020 r. w Zielonej Górze
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, z siedzibą w
Zielonej Górze przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,

REGON 001020884, NIP 9291415264,

reprezentowaną przez:…………………………………………………………………..zwaną
dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………… ul. …………………….., .,  wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………., Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………,
REGON ………………., NIP …………………………

reprezentowanym przez: ……………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa zawarta zostaje na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§1
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa i montaż tablicy1.
pamiątkowej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:
„Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18,
65-084 Zielona Góra” Nr POIS.01.03.01-00-0151/16 współfinansowanego ze środków
unijnych w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności
Gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§2
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami oraz warunkami,1.
które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z jego własnego2.
działania i zaniechania, jak również z działania i zaniechania jego pracowników oraz osób
trzecich powstałe w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę, związanych z
montażem przedmiotu umowy na terenie Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną3.
przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami oraz zabezpieczeniem miejsca
robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów oraz ich zgodność z4.
wymaganiami przepisów prawa oraz wymaganiami Zamawiającego.



Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z wymogami5.
Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą6.
starannością, wymaganą przy pracach tego rodzaju.
Wykonawca oświadcza, że zapozna swoich pracowników w ramach niniejszej umowy z7.
informacją o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa stanowiących Załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.

§3

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.1.
Umowa została zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia dokonania2.
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru.
Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu – za protokołem odbioru – w terminie3.
wskazanym w § 3 ust. 1  umowy przedmiot umowy.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.1.
Materiały, o których mowa w § 4 ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom2.
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Strony uzgadniają, że przed rozpoczęciem wykonania tablicy Wykonawca przedstawi3.
Zamawiającemu projekt tablicy do akceptacji. Akceptacja projektu lub odrzucenie przez
Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
(katarzyna.galinska@mf.gov.pl) w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze, licząc od
dnia otrzymania propozycji projektu od Wykonawcy.

§5
Odbiór przedmiotu umowy będzie przeprowadzony z udziałem przedstawicieli obu stron1.
w formie protokołu zdawczo - odbiorczego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy,2.
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia3.
w terminie 7 dni od ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Usunięcie wad
stwierdza się protokolarnie.

§6

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma1.
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….brutto (słownie:
……………………………..), w tym podatek VAT w wysokości
…….(słownie………………………………………….).
Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 nie podlega waloryzacji.2.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego3.
Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.4.
Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława
Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, NIP 929 141 52 64.

Zamawiający dokona przelewem zapłaty należności określonej w ust. 1 w terminie 14 dni5.
od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze.



Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru6.
robót przez Zamawiającego.

§7
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na okres1.
5 lat, liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje:2.
całość prac wykonanych w ramach niniejszej umowy,a)
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w rzeczy w momencie sprzedaży jakb)
i powstałych w okresie gwarancji, na własny koszt.
Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego3.
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w kodeksie cywilnym.

§8

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne z1.
zastrzeżeniem ust. 6. Kary umowne będą naliczane od wartości umownej brutto
wymienionej w § 6 ust. 1 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy.
Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w wysokości 20%2.
wartości umowy brutto wymienionej w § 6 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wartości umowy3.
brutto wymienionej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w § 1
ust. 1 umowy.

3a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy
brutto wymienionej w § 6 ust. 1 umowy za nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie
umowy.

3b. Wykonawca Zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy w sytuacji odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w okolicznościach, o których mowa w§ 9 umowy.

3c.  Nie można kumulować kar umownych za to samo zdarzenie uzasadniające naliczenie
kary    umownej, a Zamawiający jest zobowiązany wybrać jedną podstawę do jej naliczenia,
wynikającą z umowy.

Kwoty kar umownych, zwrot kosztów poniesionych w związku z niewykonaniem lub4.
nienależytym wykonaniem umowy oraz ewentualne odszkodowania uzupełniające będą
płatne, na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcę pisemnej informacji o ich wysokości (nota księgowa). W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe
za opóźnienie.
Nota księgowa, stanowiąca jednocześnie wezwanie do zapłaty, zostanie przesłana listem5.
poleconym na adres Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku braku zapłaty kwot o których mowa w ust. 4 na wezwanie Zamawiającego,6.
o którym mowa w ust. 5 Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kwot
odpowiadających wysokości kar umownych, kosztów poniesionych w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, ewentualnych odszkodowań
uzupełniających wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.



Strony zastrzegają, że kar umownych można żądać także w przypadku7.
rozwiązania/wypowiedzenia umowy lub odstąpienia.
Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, nie wyłącza uprawnień i związanych z nimi8.
roszczeń Zamawiającego do żądania zapłaty kart umownych i innych wynikających w
szczególności z § 6 umowy.

§9

Zamawiający ma prawo, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od
umowy, w przypadku gdy:

a) 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 miesiąca od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

b)  Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w § 5 ust. 3

c) Przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub
będzie zawierał istotne braki lub nieprawidłowości uniemożliwiające jego wykorzystanie
zgodnie z przeznaczeniem,

d) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu terminu
określonego w § 3 ust. 1

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie do 7 dni od dnia
powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§10
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiany umowy1.
dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych w umowie, wyłącznie za zgodą Stron, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany przedmiotu umowy, wynagrodzenia lub umówionego terminu wykonania2.
zamówienia będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającyma)
wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych wb)
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie
umożliwiać usuniecie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnegoc)
Wykonawcy wynagrodzenia,
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia, np. rozszerzeniad)
usług o wykonanie dodatkowych tablic lub likwidacji kolizji występujących w miejscu
lokalizacji tablic wskazanej przez Zamawiającego lub niezawinionego przez Wykonawcę
umowy wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia,
nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji Umowy, na pisemny wnioseke)
Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie dotrzymanie terminu
zakończenia realizacji usług podstawowych określonego w niniejszej Umowie,



gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, wf)
szczególności zmian projektu tablic lub zmiany sposobu posadowienia.
prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwig)
terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.h)

§11
Osobami upoważnionymi do dokonywania czynności wynikających z niniejszej umowy1.
po stronie Zamawiającego są:

Katarzyna Galińska, tel. 512 094 099
Wioleta Marciniak, tel. 660 557 182

Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym posługiwać sie będzie nr. telefonu ............2.
oraz e-mailem ..........................................................................................................................
Informacje przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail),3.
uznane będą jako odczytane przez Wykonawcę w dniu ich przesłania.

§12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy1.
pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
Realizacja zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy2.
ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra nr POIS.01.03.01-00-0151/16” jest dofinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 i w związku z powyższym wymaganym jest przestrzeganie zasad i
wytycznych instytucji współfinansującej.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich3.
praw majątkowych do utworu powstałego przy realizacji zamówienia na wszelkich polach
eksploatacji. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych do projektu szaty graficznej.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej4.
umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności5.
przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod6.
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.7.
Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się8.
będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach
swoich siedzib.
W przypadku podpisywania umowy przez Strony w różnym terminie, umowę uznaje się9.
za zawartą z dniem jej podpisania przez drugą ze Stron.

 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym10.
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
- Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe z dnia …….
- Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia ….
- Załącznik nr 3 Informacja o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa



ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA

w Zielonej Górze

Katarzyna Kasperczak

(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Z-ca Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej


