  Nr. referencyjny: GKM.271.2.6.2022

Umowa Nr ….…/D/2022
Zawarta w dniu ………………………
 w Chełmży pomiędzy:
Gminą Miasta Chełmża
REGON 871118690, NIP 879-25-82-481,
Reprezentowaną przez:
Jerzego Czerwińskiego – Burmistrza Miasta,
przy kontrasygnacie
Krystyny Lulka - Skarbnika,
Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a:

* Wykonawcą (w przypadku spółki prawa handlowego):
..........................................................................., z siedzibą w............................................... przy ulicy............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy......................................, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:............................, REGON:........................................, reprezentowaną przez................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

* Wykonawcą (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą):
Panem/Panią........................., zamieszkałym/ą w..............………. (kod pocztowy), przy ulicy.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą......................................., adres wykonywania działalności gospodarczej:…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:........................, NIP:..........................., REGON: ………………….., reprezentowanym/ą przez................................................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

* Wykonawcą (w przypadku spółki cywilnej):
Panem/Panią........................., zamieszkałym/ą w..............………. (kod pocztowy), przy ulicy.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:........................, NIP:..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią........................., zamieszkałym/ą w..............………. (kod pocztowy), przy ulicy.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL:........................, NIP:..........................., REGON: ………………….., 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez ……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

§ 1
Przedmiot Umowy
	Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży", zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami Zamawiającego, określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty (zapytaniu ofertowym).  
	Wszelkie dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego postępowania będą odczytywane i interpretowane, jako integralna całość niniejszej umowy. Szczegółowy opis zamówienia określa oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz opis przedmiotu zamówienia, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wymienione dokumenty wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, do celów interpretacyjnych traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. 


§ 2
Terminy realizacji Umowy
	Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy do dnia 30 września 2022 r., w tym w szczególności zobowiązuje się do:
	dostawy przedmiotu umowy pod wskazany przez Zamawiającego adres,
	przekazania Zamawiającemu wymaganych aktualnych certyfikatów zgodności, spełniających wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydanych przez jednostki certyfikujące  wyroby będące przedmiotem umowy,
	zainstalowania, skonfigurowania, uruchomienia wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz przeszkolenia obsługi w zakresie zamontowanego systemu,
	przekazania Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, iż przedmiot umowy jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno- użytkowe
	przekazania Zamawiającemu szczegółowego zestawienia wartości inwestycji (danych rzeczowych - opisowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji oraz niezbędnych do sporządzenia dokumentów przejęcia środka trwałego do używania), uwzględniające podział wynagrodzenia Wykonawcy na poszczególne elementy wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń itp. (w formie uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji edytowalnej na nośniku CD lub DVD),
	dokonania czynności końcowego odbioru wyposażenia, tj. odbioru niestwierdzającego występowanie wad i usterek.
	Wykonawca dokona potwierdzenia terminu dostarczenia (przekazania) przedmiotu Umowy poprzez przesłanie informacji, przynajmniej drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: …………… lub telefonicznie z ……………….., pod numerem:  ……………….. o dokładnym terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. 
	Wykonawca ma obowiązek zaplanować wykonanie zadania w taki sposób, aby termin końcowego odbioru robót odbył się najpóźniej w dniu oznaczonym w ust. 1. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
Po przekroczeniu terminu realizacji z ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 2a
Odbiory 
Przekazanie przedmiotu dostawy nastąpi w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża.  
Oferowane wyposażenie musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w wymaganiach dla przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej Umowie i opisie.
	Wraz z przekazaniem wyposażenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty wymagane zapisami Umowy i opisu przedmiotu zamówienia. 
	Prawidłowa realizacja (zgodna z wymaganiami Zamawiającego) będzie potwierdzona podpisaniem przez strony postępowania protokołu odbioru dostawy bez uwag, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
	W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości oraz/lub charakterystyki jakiegokolwiek elementu przedmiotu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu przedmiotu dostawy. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie Zamawiający może wedle swojego wyboru zażądać usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wymiany przedmiotu dostawy na spełniający wymagania Zamawiającego określone w Umowie lub odstąpić od Umowy. 
	Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu dostawy (w szczególności w przypadku niekompletności przedmiotu dostawy lub w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym przedmiocie dostawy lub w którymkolwiek elemencie przedmiotu dostawy lub w przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów), podpisany zostanie Protokół odbioru dostawy z uwagami lub skierowane zostanie do Wykonawcy pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach w wykonaniu dostawy. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
	Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad. 
	Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, Strony w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia usunięcia nieprawidłowości podpiszą odpowiedni Protokół odbioru dostawy bez uwag. 
§ 3
Wynagrodzenie
Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot Umowy wymieniony w § 1 ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą, cenę w wysokości: …………… zł brutto (słownie: …………… ), obejmującą kwotę netto w wysokości ……………  zł i podatek VAT w wysokości …………… zł. 
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
	Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie.
	Wykonawca oświadcza, że koszty ubezpieczenia, transportu, opakowania, oznakowania, zawarte są w cenie podanej w ust. 1.

§ 4
Warunki płatności
	Rozliczenie dostawy nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
	Zamawiający dopuszcza złożenie faktur VAT przez Wykonawcę w formie:

a)	Papierowej
b)	Ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (Platforma PEF Broker Infinite IT Solutions dla Gminy miasto Chełmży) zamieszczonej na stronie www.efaktura.gov.pl), zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 9 listopada 2018 r.
c)	elektronicznej (w postaci e-faktury sporządzonej według zasad uregulowanych w ustawie o VAT w formacie pliku PDF, zawierającej wszystkie elementy ustawowo wymagane, zgodnie z art. 106e ustawy o VAT)
	Wykonawca oświadcza, że: 

a. będzie przesyłał / nie będzie przesyłał  faktury oraz inne dokumenty 	ustrukturyzowane poprzez PEF lub 
b. 	będzie przesyłał / nie będzie przesyłał  faktury w formie elektronicznej (w nieedytowalnym formacie pliku PDF) na adres: faktury@um.chelmza.pl  .
	Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz m. in. danych zawierających informację dotyczące odbiorcy płatności, wskazanie umowy zamówienia publicznego. Natomiast w przypadku wskazania przez Wykonawcę deklaracji przekazania faktury w formie, o której mowa w ust. 3 lit. b, akceptuje się wystawianie, przesyłanie przez Wykonawcę faktury VAT (jak również ich korekt i duplikatów) w formie elektronicznej, w związku z art. 106n ustawy z dania 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest numer NIP: 879-25-82-481.
	Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia licząc od:

a) daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru (podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego lub
b) daty odebrania prawidłowo wystawionej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF wraz z złożeniem w siedzibie Zamawiającego protokołu odbioru (podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego).
c) daty odebrania przez Zamawiającego faktury elektronicznej przesłanej przez Wykonawcę z adresu e-mail: ………………………….. (należy wypełnić, jeśli dotyczy) na adres: faktury@um.chelmza.pl wraz z złożeniem w siedzibie Zamawiającego protokołu odbioru (podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego).
	W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT zawierającej błędy, niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi, niezawierającej wymaganych dokumentów, Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę bez realizacji.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
	Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/ nie jest rachunkiem, dla którego, zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 
	Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. poprzedzającym jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 poz. 2439z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT:
	Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751, 2200) wprowadza mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. Split Payment.
Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. Split Payment.
	Zamawiający informuję, iż dla wszystkich płatności wynikających z otrzymywanych faktur ze wskazanym podatkiem VAT, otrzymanych od Wykonawcy będącego dostawcą towarów lub świadczeniodawcą usług zastosuje mechanizm podzielonej płatności. Wykonawca natomiast wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności, tzw. Split Payment. 
	Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego.
Cesja dokonana z naruszeniem ustępu powyżej jest nieważna.

§ 4a
Oświadczenie dotyczące podatnika VAT
Wykonawca na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 
W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru podatników VAT czynnych, jest on obowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług wystawiać rachunki.
 W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wyżej wymienionej kwoty z należnego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
LUB
Wykonawca na moment zawarcia Umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.
W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

§ 5
Gwarancja jakości i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot Umowy 24 miesięcy gwarancji. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji Strony ustalają, że okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji.
Jakakolwiek usterka, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem, kosztami części i robocizny.
	W okresie gwarancji w razie wystąpienia usterki Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia i dokona jej usunięcia w okresie do 7 dni roboczych. Zgłoszenie następuje faksem lub w formie elektronicznej.
	W ramach przedmiotowej gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wymiany wadliwych elementów lub całych zestawów, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty z tym związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podróży i pobytu specjalistów Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
	Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji dla przedmiotu Umowy jedynie materiały zalecane przez producenta.
	Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi.
W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności – niniejszej Umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
	Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, określonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
	Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami ustawy Kodeks cywilny regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej Umowy nie wiążą Zamawiającego.
§ 6
Kary umowne i odszkodowania
	W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 (w tym niedopełnienia wszystkich wskazanych warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4% wartości netto określonej w § 3 ust. 1 wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.

W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4% wartości netto wyposażenia (wartości wynikającej z oferty Wykonawcy) zgłoszonego do naprawy za każdy dzień zwłoki.
	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać naprawy i doprowadzić do stanu poprzedniego majątek Zamawiającego przed dokonaniem odbioru przedmiotu Umowy.
	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto     określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
	W przypadku zwłoki w płatności za przedmiot Umowy Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
	Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Łączna wysokość kar naliczonych na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 umowy, nie może przekroczyć 20,00% wartości wynagrodzenia netto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody. 

§ 7
Przedstawiciele Stron
	Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłową realizację przedmiotu umowy i przebieg dostawy: ……………, tel. …………… 

Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłową realizację przedmiotu umowy i przebieg dostawy: …………… tel. …………… 
Zamawiający ma prawo do kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej dostawy.
	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanej dostawy.
W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.

§ 8
Odstąpienie od Umowy
	W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona Umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia Umowy, w szczególności, jeśli parametry techniczne dostarczonego przedmiotu Umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej umowie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
	W przypadku dłuższego niż 21 dni opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania Umowy.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne
	Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.
	Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić do Sądu. 
Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy.
W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
 11
Zmiany w Umowie
	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 
	Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

	Wystąpienia siły wyższej,
	Wystąpienia po stronie Wykonawcy niezawinionej, udokumentowanej okoliczności związanej z dostawą elementów i/lub podzespołów stanowiących przedmiotu zamówienia mających wpływ na prawidłowe wykonanie umowy, pod warunkiem uzasadnienia przez Wykonawcę na piśmie zaistniałych okoliczności z przedstawieniem niezbędnych dowodów. 

	Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę. 

Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w Umowie. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
§ 12
Ochrona danych osobowych
	Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
	Wykonanie niniejszego zamówienia nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych.


§ 13
Postanowienia końcowe
	W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a przede wszystkim przepisy wynikające z ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
	Wszelkie oświadczenia Stron w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres Strony określony w niniejszej Umowie, za potwierdzeniem odbioru. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną uważa się za doręczoną w dniu zwrotu korespondencji.

Strony Umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bądź przelewu zapłaty wynagrodzenia umownego.
Strony Umowy stwierdzają, że zapoznały się z Umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.
Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty:
	W zakresie zmiany terminu realizacji zadania – termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty o okres trwania tych okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 2.

	Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie wówczas, gdy obie Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
	Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.






	
(Zamawiający)
	
(Wykonawca)

Załączniki:
Nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy
Nr 2 – Zapytanie ofertowe (w tym: opis przedmiotu zamówienia)
Nr 3 – Oświadczenie dot. rachunku bankowego
Nr 4 – Oświadczenie dot. podatnika VAT


Załącznik 3


Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy (lub dane adresowe Wykonawcy, NIP)



OŚWIADCZENIE 


1.Rozliczenia płatności wynikających z umowy/ zlecenia nr ………..………. z dnia ………..………. będą odbywać się za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.
2. Oświadczam, że numer rachunku bankowego ………..………. (należy podać numer rachunku bankowego) wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy/ zlecenia nr ………..………. z dnia …………..……. należy do firmy ……………………………………………………………………………………… (nazwa firmy) i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz że znajduje się on w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na tzw. Białej Liście Podatników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
3. Zobowiązuję się do poinformowania gminę miasto Chełmża, w formie pisemnej, o każdej zmianie ww. rachunku bankowego, w terminie 7 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez gminę miasto Chełmża



Miejscowość i data….....................            …...............................................................................
                                                      		            (podpis upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy)



Załącznik 4


Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy (lub dane adresowe Wykonawcy, NIP)


OŚWIADCZENIE dot. podatnika VAT

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ………..………………………………………………………………………………………………..., NIP …………………………………, REGON ………………………………. jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocześnie oświadczam, że: 
- nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu,
- mam prawo dysponować towarem i rozliczę podatek od towarów i usług VAT. Nie posiadam żadnych zaległych zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa, które umożliwiłyby zapłatę podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy).

*niewłaściwe wykreślić 
LUB

dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

Jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki …………………………………………… NIP ……………………………., REGON…….. ……………………………oświadczam, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

Jednocześnie oświadczam, że: 
- Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu,
- mam prawo dysponować towarem i rozliczę podatek od towarów i usług VAT. Nie posiadam żadnych zaległych zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa, które umożliwiłyby zapłatę podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy).

*niewłaściwe wykreślić 


Miejscowość i data…......................               …...........................................................................
                                           			         (podpis upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy)

