IGM.271.9.2019
Załącznik nr 6 SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
IGM.272.9.2019

zawarta w dniu ……….…. r. w Łabiszynie pomiędzy:
Gminą Łabiszyn,
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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)
z późn. zm.) zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą:
Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów wibroprasowanych we wskazane miejsce na terenie
gminy Łabiszyn w terminie ……. dni roboczych z wyjątkiem sobót (t.j. od poniedziałku do piątku) od momentu
złożenia zamówienia przez Zamawiającego na jeden z adresów Wykonawcy: 1
e-mail: …………………………………………………………….
tel. kom. (sms): ……………………………………………….
Bieg terminu liczy się od momentu wysłania wiadomości z zamówieniem przez Zamawiającego.
1. Zamówiony towar musi być dostarczony w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:30 do godziny 14:30
2. Przedmiot umowy dostarczony po godzinie 14:30 nie zostanie odebrane przez Zamawiającego i stanowić będzie
podstawę do naliczenia kar przewidzianych w umowie.
1

Zamawiający wymaga wypełnienia minimum jednego z adresów.
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§2
1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego do dnia 01.03.2020r.
2. Materiały dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z § 1 umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane,
ustawie o wyrobach budowlanych.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowny dokument wymagany przepisami prawy, który
stwierdzi że deklarowany wyrób spełnia wymagania dopuszczenia do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających jakość dostarczanego materiału, to Wykonawca obowiązany
jest przeprowadzić te badania.
5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że dostarczone materiały są niezgodne z umową, to
koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy oraz pokrycia kosztów
transportu z tym związanych.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas transportu
przedmiotu umowy do Zamawiającego.
9. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia na adres
wskazany w ust. 2.
§3
1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowi cena jednostkowa przedmiotu zamówienia powiększona o ilość
zamówionego towaru.
2. Przedmiotu umowy obejmuje dostawę następujących elementów:
Lp.

Rodzaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kostka betonowa (cegła) szara 8 x 10 x 20 cm
Kostka betonowa (cegła) czerwona 8 x 10 x 20 cm
Kostka betonowa (cegła) szara 6 x 10 x 20 cm
Kostka betonowa (typu cegła) grafit, grubość: 8 cm, bez fazy
Opornik uliczny szary 8 x 25 x 100 cm
Opornik uliczny szary 12 x 25 x 100 cm
Obrzeże trawnikowe szare 6 x 20 x 100 cm
Krawężnik drogowy szary 15 x 30 x 100 cm

10.
11.
12.

Krawężnik drogowy najazdowy szary 15 x 22 x 100 cm
Krawężnik skośny 15x22x100 cm, kolor szary, prawy
Krawężnik skośny 15x22x100 cm, kolor szary, lewy
Kostka betonowa typu starobruk, grubość 8 cm, kolor szary

13.
14.

wartość
jednostkowa
netto

cena
jednostkowa
brutto

Kostka betonowa typu starobruk, 6cm, kolor: melanż
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15.

(grafit,czerwień,żółty)
Kostka betonowa typu starobruk, grubość 8 cm, kolor czerwony

3. Szacunkowa łączna wartość zamówienia stanowiąca podstawę do naliczania kar umownych wynosi: ……………………
zł brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia dostawy szacunkowej łącznej ilości, co nie może
stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

§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
…………. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Wszelkie zobowiązania finansowe związane z przedmiotem umowy wobec podwykonawców reguluje Wykonawca
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty wynikającej z kar umownych z kwoty wystawionej faktury. W
przypadku nie wystawienia faktur, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę
noty obciążeniowej.
4. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne
1) Zamawiający może naliczyć kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 25 % szacunkowej
wartości zamówienia brutto;
b) w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zamówieniu, w wysokości
…..% wartości niedostarczonego zamówienia w ramach jednego zlecenia za każdy dzień opóźnienia. Nie więcej niż
trzykrotność ustalonej kary.
d) w przypadku dostarczenia w ramach pojedynczego zamówienia innego niż przedmiotu jak zamawiany, traktowane
będzie na równi z nie dostarczeniem przedmiotu zamówienia w określonym terminie i podlegać może karze
umownej opisanej w ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) 25 % 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,
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b) w wysokości 4 % wartości przedmiotu umowy brutto nieodebranego niewadliwego towaru za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
2 Jeżeli kara umowna nie wystarczy na pokrycie danej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
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) Minimum czterokrotnie w czasie trwania umowy, nie dochował terminu dostawy zamówionego materiału w
miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5) Nie zostaną dotrzymane parametry techniczne dostarczanego materiału, o których mowa w umowie, SIWZ i
formularzu ofertowym.
§7
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.
§8
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§9
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

§ 10
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Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie lub
przez właściwy sąd.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 12
Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz ofertowy złożony
przez Wykonawcę.
§ 13
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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