Załącznik nr 4 SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa nr IBP.272.5.2012
zawarta w dniu ……….…. r. w Łabiszynie pomiędzy:
Urzędem Miejskim w Łabiszynie,
ul. Plac 1000 – lecia 1 89-210 Łabiszyn
NIP 562-11-35-087, REGON 000530152,
reprezentowanym przez:
Jacek Idzi Kaczmarek – Burmistrz Łabiszyna
przy kontrasygnacie
Iwona Krajka – Skarbnik Gminy,
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................. ……………………….
NIP ......................., Regon ........................,
reprezentowanym przez:
......................... - ……………………………. ,
zwanym dalej Wykonawcą.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), zawarta została umowa następującej
treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą, do dostarczenia następującego
przedmiotu umowy:
a) podsypka cementowo-piaskowa B 7,5 w ilości: ok. 300 m3
b) podsypka cementowo-piaskowa B 15 w ilości: ok. 150 m3
2. Powyższe materiały muszą posiadać deklarację zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania
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zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).
3. Termin wykonania dostaw: od pierwszego zgłoszenia do 31 grudnia 2012 r.
4. Zamawiający będzie uzgadniał telefonicznie każdorazowo dostawę przedmiotu umowy z
Wykonawcą.

§2
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu
umowy oraz zamówienia próbnej partii materiału.
2. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na dostarczone materiał.

§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, tj.
1) podsypka cementowo-piaskowa B 7,5:


……….. zł/ m3 netto x 300 m3 + ………… % Vat = ………………. zł/m3 brutto

2) podsypka cementowo-piaskowa B 15


……….. zł/ m3 netto x 150 m3 + ………… % Vat = ………………... zł/m3 brutto

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości podsypki i masy betonowej, co nie
może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw poszczególnych elementów wartość
wynagrodzenia ulegnie zmianie, przy zachowaniu ustalonych w umowie cen jednostkowych (1 m3)

§4
1. Strony ustalają, że rozliczenia za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT i
dołączonego przez dostawcę protokołu odbioru lub dokumenty (WZ).
2. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przekazana na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie uzgadniał telefonicznie każdorazowo dostawę materiałów z Wykonawcą.
5. Wszelkie zobowiązania finansowe związane z przedmiotem umowy wobec podwykonawców
reguluje Wykonawca.

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego na wskazane
miejsce na terenie Miasta Łabiszyna w cenie ustalonej w § 3 zgodnie ze specyfikacją lecz nie później
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jak w terminie 24 godzin od pisemnego, mailowego lub telefonicznego zamówienia poszczególnej
partii materiału.
2. Adres mailowy, nr: telefonu, faksu podany w formularzu ofertowym stanowi oficjalny adres na
który Zamawiający może składać zamówienie.
3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy oraz
pokrycia kosztów transportu z tym związanych.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego.
6. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 2 dni licząc od daty zgłoszenia.

§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto zamówionego a nie dostarczonego w
danym czasie w wyżej wymienionym terminie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) 5% wartości przedmiotu umowy brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z
powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem o którym
mowa w § 7 i § 8,
b) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto nieodebranego niewadliwego towaru za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§7
1. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach
lub zmniejszenia zakresu.
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2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

§8
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
4) Nie zostaną dotrzymane parametry techniczne, o których mowa w §1, SIWZ i formularzu
ofertowym

§9
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru niewadliwego przedmiotu zamówienia, odmawia odbioru
niewadliwego przedmiotu zamówienia,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 10
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§ 12
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie lub przez właściwy sąd.

§ 13
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2012r.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.

§ 15
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej że stron.

Wykonawca

Zamawiający
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