Załącznik do ZP271.2.53.2018

UMOWA NR ZP. 272.2.53.2018
zawarta w Gostyninie w dniu ............................................ 2018 r. pomiędzy Gminą Miasta
Gostynina z siedzibą w Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Witolda Kalinowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sokołowskiej
a
………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru oferty, Zamawiający
powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ofertą i załącznikami, do wykonania
przedmiotu umowy dla zadania pn.: Zakup i dostarczenie elementów oznakowania pionowego
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, będących przedmiotem niniejszej umowy,
zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, oraz na
ustalonych niniejsza umową warunkach.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami i wskazaniami Zamawiającego oraz
uzyskał konieczne informacje potrzebne do właściwej realizacji przedmiotu umowy objętego
niniejszą umową.
4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem przy
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich i
Zamawiającego.
5. Przedmiot umowy powinien być wykonany w oparciu o obowiązujące normy i przepisy prawa,
a w szczególności kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcje wsporcze powinny być zgodne z
załącznikiem 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. u. z 2003 r., nr
220, poz. 2181 z późn. zm.), a także uwzględniać przewidziane normy dla tego typu materiałów.
§2
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się dwa tygodnie od dnia
podpisania umowy nie później jednak jak do dnia 3 października 2018 r.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zakup i dostawa do Gostynina w miejsce wskazane przez Zamawiającego elementów
oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj.
- tarcz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – kategoria, rodzaj, wielkość
oraz ilość została podana w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1 do umowy),
- konstrukcji wsporczych – słupków do znaków stalowych ocynkowanych 2,0"o średnicy
zewnętrznej 60,3 mm z kotwą oraz zabezpieczonych zaślepkami zapobiegającymi
gromadzeniu się wody wewnątrz konstrukcji (w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono poszczególne rodzaje słupków),
- elementów montażowych - obejm uniwersalnych służących do zamontowania tarcz
znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do konstrukcji wsporczych
(ilości wskazane w załączniku).
2. Wykaz znaków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umów.
§4
Wskazanie osób do kontaktów

Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy upoważniony jest:
– ze strony Zamawiającego – Ewa Kicka lub Waldemar Banasiak tel. 24 236 07 46
– ze strony Wykonawcy – .…………………………………………………..
§5
Dostawa towaru

1.
Dostarczenie przedmiotu umowy na wskazane przez Zamawiającego miejsce należy do
obowiązków Wykonawcy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania na 2 dni przed planowanym terminem
dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającego, który najdalej w dniu dostarczenia przedmiotu
umowy określi dokładne miejsce oraz wskaże osobę przejmującą.
§6
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną
ofertą, tj. ………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………….).
2. Zapłata za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30
dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Podstawą
do wystawienia faktury jest dokument przyjęcia przedmiotu umowy bez uwag podpisany przez
Zamawiającego
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury
VAT.
4. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego rachunek
bankowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada NIP …………………………………….
6. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 971-06-64-961.
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§7
Kary umowne, Rozwiązanie i odstąpienia od umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za wykonanie przedmiotu umowy z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w § 3
niniejszej umowy - w wysokości 2% szacowanego wynagrodzenia brutto określonego w §
6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia.
2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, ewentualnie w
okresie obowiązywania gwarancji - w wysokości 2% szacowanego wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% szacowanego
wynagrodzenia brutto określonego w § w § 6 ust. 2.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
2.
za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające
z przepisów szczególnych,
2) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
3) rozpoczęto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy,
4) Wykonawca podczas realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne
potwierdzone aktem oskarżenia.
5) Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca mimo dwukrotnego wezwania
Zamawiającego wstrzymuje roboty na czas, który uniemożliwia realizację przedmiotu
umowy w terminie lub wykonuje je niezgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą, umową,
lub obowiązującymi przepisami albo normami.
§8
Gwarancja
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone tarcze znaków trzyletniej gwarancji.
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy.
2.
W przypadku stwierdzonych wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad nie później niż w terminie 14 dni od momentu
zgłoszenia wady przez Zamawiającego telefonicznie, e-mailem.
3.
Zgłoszenia, o których mowa w ust.2 będą zgłaszane pod wskazanym numerem
telefonu: ……………………………………………………
4.
Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
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§9
Postanowienia końcowe

1. Do postanowień niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), w oparciu o art. 4 pkt
8 tej ustawy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.
3. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważność wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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