„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA
w dniu ………………… 2019 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Oświatowym Świat
Malucha w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie
Mazowieckie , reprezentowaną przez Elżbietę Grabińską- Prezes Zarządu, Mirosławę
Zielińską – Wiceprezes Zarządu zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…..., ……………………………………………………………. reprezentowanym przez …..
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie „Rozwój infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”, zgodnie ze złożonym
kosztorysem i dokumentacją projektową.
§2
Strony ustalają następujące termin realizacji zamówienia – 31 lipca 2019 r.
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w
zakresie ułożenia nawierzchni z polbruku, doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia
zabawowe, wyposażenie placu w elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci,
budowę nowej wiaty śmietnikowej.
§4
Wykonawca oświadcza, że użyte do prac materiały są towarem pełnowartościowym (nowe) –
zgodne ze złożoną wyceną.
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§5
Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie:
brutto…………………………………zł (słownie: …………………...………………)
z 23% stawką VAT, netto …………………………..………… zł (słownie:
…………………………………………………………).
Strony ustalają, że zapłata za wykonanie usługi będzie na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokół odbioru robót.
Zamawiający dokona płatności przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od
daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentów.
W razie opóźnienia w zapłacie, strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za
każdy dzień zwłoki.

§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za
każdy dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§7
Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy.
§8
1.
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem
nieważności.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawa z dnia 20
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 627 ze zm.) i Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396). Umowę
niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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