Umowa na wykonanie

nr umowy:

oznaczenie sprawy:

DOSTAWY (PROJEKT)

…/2018

ZP-3/PSZOK/2018

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

UMOWA nr …/2018
zawarta w dniu … 2018 r. w Kcyni
na:
Zakup wraz z dostawą urządzeń i materiałów do budowy infrastruktury oświetlenia terenu na potrzeby modernizacji
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
pomiędzy
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
ul. Nakielska 9
89-240 Kcynia
NIP: 558-000-14-89; Regon: 340854204
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Henryka Grobelnego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…
ul. …
…-… …
NIP: …; Regon: …
reprezentowanym przez:
… – …,
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia (ozn. spr.: ZP-3/PSZOK/2018), Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:
zakupie wraz z dostawą urządzeń i materiałów do budowy infrastruktury oświetlenia terenu na potrzeby
modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.

2.

Realizacja zadania obejmuje dostarczenie do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia o cechach
i parametrach wskazanych w załączniku nr 4 do Zaproszenia „Opis Przedmiotu Zamówienia” (dalej: OPZ –
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy), w cenie, terminie oraz z udzieloną gwarancją i terminem płatności
określonych w ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy – wg formularza oferty
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
§2

1.

2.
3.

Umowa zostanie zrealizowana z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w terminie
wskazanym w ofercie Wykonawcy, jednak nie później niż do dnia … 2018 r. (data z oferty Wykonawcy),
z zastrzeżeniem ust. 3.
Data określona w ust. 1 jest terminem nieprzekraczalnym wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 lit. b.
Umowa będzie obowiązywać do upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (wskazanej w złożonej
ofercie), wliczając w to przedłużenia okresu gwarancji wynikające z realizacji uprawnień przysługujących
Zamawiającemu z jej tytułu.
§3

1.

Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie, za wyjątkiem zakresu realizowanego przez podwykonawców,
wskazanego w złożonej przez siebie ofercie, na który składają się:
a) …,
b) …,
lub
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c) brak – Wykonawca zrealizuje całość zamówienia samodzielnie,
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Podwykonawcą(ami) wykonującym(i) zadania określone w ust. 1 jest (są):
a) …,
b) …,
lub
c) brak – Wykonawca zrealizuje całość zamówienia samodzielnie.
W stosunku do Podwykonawcy(ów) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: ustalić powierzony mu(im)
zakres zamówienia oraz dostarczyć Zamawiającemu umowę(y) z Podwykonawcą(ami), określającą terminy:
realizacji powierzonego zakresu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia – nie dłuższe niż odpowiednie terminy
określone w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania wszystkich Podwykonawcy(ów), jak za działania i zaniechania
własne.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
a) dowód zapłaty zobowiązania wobec Podwykonawcy(ów), wynikający z faktur(y) Podwykonawcy(ów),
b) oświadczenie Podwykonawcy(ów), złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że
Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy z Podwykonawcą(ami).
Jeśli w trakcie wykonania zamówienia Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych Podwykonawców niż
wskazani w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy określone w ust. 3.
Zawarcie umów przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy,
którego łączy umowa z Zamawiającym. Stosuje się odpowiednio przepisy określone w ust. 3.
Powyższe zgody dotyczą również dalszego Podwykonawcy.
§4

1.

2.
3.

Strony postanawiają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu (ozn. spr.: ZP-3/PSZOK/2018), wynoszące:
netto: … zł (słownie: … zł),
VAT: … zł (słownie: … zł),
brutto: … zł (słownie: … zł),
Dokument rozliczeniowy stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu
zamówienia zgodnie z §1 ust. 2 umowy.
Zapłata faktury nastąpi w terminie do … dni (wartość z oferty Wykonawcy) od dnia dostarczenia Zamawiającemu
faktury i potwierdzenia poprawności dostarczenia przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy:
bank: …, nr rachunku: …

4.
5.
6.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej zmianie o kwotę podatku VAT wynikającą
z jego obliczenia na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
W takim wypadku kwota VAT i kwota brutto wskazane w ust. 1 zostaną zmienione przez Zamawiającego w sposób
wynikający z obowiązującej stawki VAT. Zmiana ta będzie dokonana bez stosowania §8 umowy i nie będzie
uznawana przez Strony za jego naruszenie.
§5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) opóźnienia w realizacji zamówienia – w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 1 – za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, tj. … zł,
b) dostarczenia przedmiotu zamówienia niespełniającego wymagań wskazanych w OPZ pod względem
jakościowym (w szczególności: przedmiot zamówienia niewłaściwy lub niezgodny z opisem), bądź ilościowym
(w szczególności: ilość elementów wyposażenia mniejsza od zamówionej) – w wysokości 10% wartości umowy
brutto określonej w §4 ust. 1 – za każdą j.m. materiału nie spełniającą wymagań,
c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%
wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 1, tj. … zł.
2. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczają
wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych
niezależnie od kar umownych.
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§6
Strony ustalają osoby odpowiedzialne w zakresie realizacji przedmiotowej umowy:
1) ze strony Zamawiającego:
Henryk Grobelny – Prezes Zarządu, tel.: +48 667 661 781, e-mail: henryk.grobelny@zgkimkcynia.pl,
2) ze strony Wykonawcy:
…, tel.: …, e-mail: … .
§7
1.

2.

3.

W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może również odstąpić od umowy w sytuacji gdy Wykonawca zrealizuje dostawę w sposób niezgodny
z umową, w szczególności dopuści się zwłoki w dostawie lub dostarczy przedmiot zamówienia niespełniający
wymagań.
Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji umowy należy do decyzji Zamawiającego, którą będzie podejmował po
ustosunkowaniu się do tych nieprawidłowości przez Wykonawcę na piśmie, na wezwanie Zamawiającego.
§8

1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, dokonywaną w drodze aneksu, w szczególności w zakresie:
a) zwiększenia ilości materiałów zakupionych w ramach zadania nr 1 pn. „Zakup wraz z dostawą materiałów
budowlanych na potrzeby utwardzenia placu”, z zastrzeżeniem, że łączna wartość tego zwiększenia nie
przekroczy kwoty 5 000,00 zł netto,
b) zmiany, wprowadzenia bądź rezygnacji z wykonania umowy z udziałem podwykonawców,
c) zmiany terminu wykonania zamówienia – z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§9

1.
2.

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
W przypadku braku polubownego załatwienia sporu w terminie 14 dni, zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiający
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