Załącznik nr 6

Wzór umowy
Umowa nr IBP.272.13.2012

zawarta w dniu …………. r. w Łabiszynie pomiędzy:
Gminą Łabiszyn,
ul. Plac 1000 – lecia 1 89-210 Łabiszyn
NIP …………………, REGON ……………………,
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 przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą:
Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2014r.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje dostawę następujących elementów:
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj
Kostka brukowa (cegła)
szara 8 x 10 x 20 cm
Kostka brukowa (cegła)
czerwona 8 x 10 x 20 cm
Kostka brukowa (cegła)
szara 6 x 10 x 20 cm
Opornik uliczny szary
8 x 30 x 100 cm
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
Krawężnik drogowy najazdowy
szary 15 x 22 x 100 cm

szacunkowa
ilość

wartość
jedn.

Razem
netto

VAT

7300 m2

%

700 m2

%

1200 m2

%

100 szt.

%

800 szt.

%

700 szt.

%

100 szt.

%

800 szt.

%

140 szt.

%

Razem
brutto

3. Dostawy odbywać się będą cyklicznie na telefoniczne zamówienie złożone przez przedstawiciela
Zamawiającego, zestawami samochodowymi samowyładowczymi.
4. Dostawy będą realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wykonawca
potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji pismem, faksem lub drogą elektroniczną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości w asortymencie zamawianych materiałów.
6. W przypadku nie wyczerpania całości zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym,
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych skutków prawnych ani finansowych.

§2
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:
a) rozpoczęcie dostaw

od pierwszego zgłoszenia

b) zakończenie dostaw

31.12.2014r.

2. Zgłoszenie następować będzie: telefonicznie, faxem, e-mailem na adres wskazany w formularzu
ofertowym Wykonawcy.

§3
1. Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym poprawność wykonania przedmiotu umowy jest:
…………………………………...
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2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy nadzorującego poprawność wykonania przedmiotu
umowy jest: ……………………………….

§4
1. Materiały dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z § 1 umowy powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10
ustawy – Prawo budowlane.
2. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa: deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających jakość dostarczanego materiału to Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić te badania.
4. 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.

§5
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostarczany towar pod
względem jego jakości i bezpieczeństwa jego dostarczenia oraz rozładunku.

§6
1. Szacunkową wartość Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się
w kwocie: ……………………………….…… netto, powiększonej o obowiązujący podatek od towarów
i

usług

….%

VAT

w

kwocie

………………………………

zł.

co

daje

kwotę:

………………………………………………….... zł brutto,
(słownie : …………………………..).
2. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw poszczególnych elementów, wartość
wynagrodzenia ulegnie zmianie, przy zachowaniu ustalonych w umowie cen jednostkowych.

§7
Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację umowy następować będzie sukcesywnie po każdej
dostawie fakturą wystawioną na podstawie podpisanego dokumentu potwierdzającego odbiór
towaru.

§8
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1. Realizacja płatności za wykonane dostawy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze.
§9
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki telefonicznego informowania Zamawiającego o
ewentualnych opóźnieniach w

terminie dostawy

zamawianego

asortymentu elementów

wibroprasowanych.

§ 10
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego określonego w § 6 umowy.
2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienia w dostawie materiału w wysokości
0,2 % wynagrodzenia całkowitego określonego w § 6 umowy za każdy dzień zwłoki.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 6
umowy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody. Strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na dostarczane materiały objęte
niniejszą umową.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia materiału do Zamawiającego.
2.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek (dostarczenia i
wmontowania wadliwych elementów) powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w
terminie 5 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 12
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
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§ 13
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez
właściwy Sąd.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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