Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA Nr…………………
zawarta w dniu ……………………………... w Czarna Dąbrówka,
pomiędzy:
Gminą Czarna Dąbrówka – Zakładem Gospodarki Komunalnej ul. Cicha 3,
77-116 Czarna

Dąbrówka

w

imieniu

którego

działa:

……………………………………………… - ………………………………………………;
na podstawie …………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie głównego księgowego ……………………

REGON: 670223451, NIP: 842-16-44-035,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,
a
………………………………………………
NIP: ………………………..
z siedzibą ………………………………
reprezentowaną przez: ……………………………………
zwaną dalej "WYKONAWCĄ",
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu

o

zamówienie

publiczne

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), zawarto umowę
o treści następującej:
§1
1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizację zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa płyt drogowych
wielootworowych typu YOMB w roku 2019- II Etap”.

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę nowych płyt drogowych wielootworowych
typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości 1 216 sztuk wykonanych
zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być wykonane z betonu o klasie
wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w
strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm.
3. Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc
wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna
Dąbrówka.
4. Płyty powinny być dostarczone w słupkach, ułożone jedna na drugiej warstwą
jezdną do góry aby umożliwić kontrolę jakości płyt (spękania, wykwity,
zagęszczenie betonu). W

przypadku dostarczenia płyt w inny sposób

Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania transportu na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawcę obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w
związku z transportem.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył
materiały niezgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub, że
materiały są niekompletne, lub posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, lub w
jakikolwiek inny sposób nie odpowiadają warunkom ustalonym w zamówieniu,
Zamawiający odmówi ich odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny
odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia materiałów
zgodnych z opisem przedmiotu dostawy, kompletnych i wolnych od wad
wyznaczając mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Procedura
czynności

odbioru

w

tym

przypadku

zostanie

powtórzona.

Zakreślenie

dodatkowego terminu nie dłuższego niż 3 dni na wykonanie danej części
przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar
umownych za opóźnienie od Wykonawcy.
7. Datą zrealizowania dostawy materiałów jest data ich każdorazowego odbioru
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag.
8. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności materiałów na
Zamawiającego nastąpi każdorazowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu
odbioru – bez zastrzeżeń.
9. Wraz z dostawą materiałów, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać
Zamawiającemu

wszelkie

dokumenty,

pozwalające

Zamawiającemu

na

korzystanie z materiałów zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i
gospodarczym przeznaczeniem.

10. Wykonawca zapewni takie opakowanie materiałów, jakie jest wymagane, by nie
dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do
Zamawiającego.
11. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia to ………………… miesięcy.
Okres gwarancji liczony jest od dnia każdorazowego odbioru poszczególnej
dostawy bez zastrzeżeń.
12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia
wszelkich

wad

Przedmiotu

Umowy

w

terminie

wyznaczonym

przez

Zamawiającego.
13. Okres gwarancji określony w ust. 9 ulega każdorazowo przedłużeniu o czas
wystąpienia
i usunięcia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia
wady.
14. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po
upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
15. W przypadku nieusunięcia wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony do
usunięcia wady we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania.

§2
1. Termin realizacji zamówienia: Dostarczanie płyt w sposób sukcesywny wg
potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r
2. Poszczególne dostawy, z których każda będzie zawierała ilość płyt YOMB wg
uznania Zamawiającego, składające się na przedmiot umowy,

Wykonawca

zobowiązuje się zrealizować w terminie do 14 dni od dnia złożenia danego
zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane w formie
pisemnej poprzez pocztę e-mail.
§3
Płyty wymienione w § 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Ustawie
Prawo Budowlane, a nadto posiadać wymagane atesty i spełniać wszelkie inne
wymagania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

§4
1.Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 w kwocie: ……………………………………. zł brutto za dostawę
1

216

sztuk

płyt,

słownie:

………………………..……………………./100,

w tym 23% VAT, tj. ……………….. zł.
Cena słownie brutto za 1 płytę typu YOMB to ……….. zł. Cena obejmuje wszystkie
koszty Wykonawcy, w szczególności koszty transportu.
2. Fakturę należy wystawić:
Nabywca: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka,
NIP 842-16-44-035
Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Cicha 3, 77-116 Czarna
Dąbrówka
3. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo po zrealizowaniu poszczególnych
etapów zamówienia zgodnie z § 2, przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia
właściwie wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w § 5
na konto Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za daną dostawę
będzie ustalana jako iloczyn dostarczonych płyt w danej dostawie i ceny za jedną
płytę YOMB wskazaną w ust. 1.
4.

Za

dzień

zapłaty

uznaje

się

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

zamawiającego.
5. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty
otrzymania faktury korygującej.
6. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi
przepisami

prawa

bieg

terminu

płatności

rozpoczyna

się

po

wyjaśnieniu

nieprawidłowości, w szczególności uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz
otrzymaniu faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury).

§5
Rozliczenie ilości dostarczonych płyt będzie odbywało się na podstawie dowodu
„WZ” dołączonego do każdej dostawy.
§6
1. W przypadku nieterminowego dostarczenia wykonania danej części przedmiotu

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% od kwoty
wskazanej w § 4 ust. 1 obejmującej całość wynagrodzenia Wykonawcy (za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia poza termin określony w § 2 ust. 2. Kara umowna
będzie naliczana osobno za opóźnienie w realizacji danej części przedmiotu umowy
objętej każdym zamówieniem opisanym w § 2 ust. 2. Kary umowne za opóźnienie w
realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy sumują się.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 20 % wartości
przedmiotu umowy od kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 za odstąpienie lub rozwiązanie
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zastrzeżonych kar z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % całości
wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego za każdy
stwierdzony przypadek
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle uregulowań niniejszej umowy strony
zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie niemożliwości ich
rozwiązania na tej drodze przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd
Powszechny.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości bądź w części od
niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek
warunku realizacji niniejszej umowy i nie usunięcia tego naruszenia, pomimo
pisemnego (wiadomością email) upomnienia Zamawiającego, w terminie 5 dni.
Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody

Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
otrzymuje

Zamawiający,

jeden

egzemplarz

Wykonawca

(strony

zapisane

zaparafowano podpisem)
............................................
(WYKONAWCA)

………………………………..
(ZAMAWIAJĄCY)
…….…………………………..
GŁÓWNY KSIĘGOWY

