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Załącznik nr 3

Istotne postanowienia umowy

Zawarta w Krakowie w dniu „ pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, 30-107 Kraków, Plac Na Stawach 3, NJP:
676 23 87 006

reprezentowaną przez:

Pana Rafała Rosteckiego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, zwaną
w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

NIP: „ zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS

reprezentowaną przez

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie procedury rozeznania

rynku na dostawę i montaż paneti podłogowych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. „Ochrona

siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, współfinansowanego w 85 % ze

środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach H osi priorytetowej Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w 15 % ze środków budżetu

państwa.

*1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż paneli podlogowych na rzecz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Al.
Solidarności 5-9, 33-100 Tamów.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie okreslonym w zapytaniu ofertowym oraz
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia

Termin wykonania umowy strony ustalają na dzień 10.09.20 17 r.
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Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie
zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania zamówienia z należytą starannością
2) ścisłego współdziałania z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy i bieżącego

informowania Zamawiającego o stanie realizacji zamówienia;
3) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich trudnościach przy wykonywaniu

przedmiotu umowy;
2. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) wypłaty wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w wysokości i na warunkach określonych
w*5.

3. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do bieżącego kontaktu z Wykonawcą oraz do
odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru są:

1) Pan(i) Kinga Szado — Specjalista w Wydziale Spraw Terenowych w Tamowie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie;

2) Pan(i) Paweł Kozioł — Naczelnik w Wydziale Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

1. Za wykonanie zamówieniaiprzedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości kwoty zł netto (słownie
złotych ) plus podatek VAT % wynoszący (słownie
złotych )„ co daje łączną kwotę brutto zł (słownie
złotych ).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie podpisanie protokołu odbioru
przedmiotu umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia/przedmiotu umowy lub jego części innej
osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

1. Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy/lat, licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający
pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia
wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia bądź w innym terminie ustalonym
przez strony.

3. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy tub nieusunięcia wad w terminie,
o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich
usunięcie innemu podmiotowi, w każdym przypadku obciążając kosztami Wykonawcę, co nie
uchybia roszczeniom Zamawiającego o naprawienie szkody powstałej na skutek pojawienia się
wad.
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1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z umowy Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązarda umowy bez

wypowiedzenia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu

umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej

w wysokości 10 % wynagrodzenia za dostawę.

3. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych

na zasadach ogólnych.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu.
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Na fakturze muszą być zawarte następujące dane Zamawiającego:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków, NJP:

6762387006, Regon: 120803536
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W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
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1. Ewentualne spory mogące wynikać na tle reatizacji postanowień niniejszej umowy strony

zobowiązują się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu strony oddają pod rozstrzygnięcie

właściwemu dla Wykonawcy Sądowi Powszechnemu.
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Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego

umieszczonej na jego stronie internetowej pod linkiem: http://krakow.rdos.goy.pl/system
ekozarzadzania-i-audytu-emas i jest świadomy wynikających z niej postanowień.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Koordynator projektu
Projekt 6
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