„Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski”
SGiT.271.2.5.2022

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
UMOWA Nr …….. - wzór umowy
zawarta w dniu ………. 2022 roku w Stawiskach pomiędzy:
Gminą Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP: 2910224677, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Agnieszkę Rutkowską – Burmistrza Stawisk
przy kontrasygnacie Iwony Ofman – Skarbnika Gminy Stawiski
a
……… z siedzibą w ………………….. posiadającym NIP: …………….., REGON: ……………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kostki brukowej oraz krawężników. Zamawiający
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem do miejscowości na terenie
Gminy Stawiski przedmiot umowy w postaci:
a) Kostka brukowa typu Holland kolor szary o grubości 6 cm w ilości - 2872 m2
b) Krawężnik 15x30x100- 712 szt.
2. Na Wykonawcy ciąży zapewnienie właściwej jakości przedmiotu umowy określonej aktualnie
obowiązującymi przepisami, w szczególności: normy PN-EN 1338:2005 dla kostki brukowej, PN-EN
1340: 2004 dla obrzeży chodnikowych. Aprobaty techniczne lub dokumenty równoważne,
potwierdzające jakość oraz dopuszczenie do stosowania w inżynierii komunikacyjnej dostarczanych
produktów Wykonawca przekaże na żądanie Zamawiającego najpóźniej do dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Zapytaniu Ofertowym do niniejszej umowy.
4. Wykonawca na dostarczone produkty udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, także w
przypadku wad ujawnionych podczas prowadzonych robót w oparciu o dostarczony przedmiot
umowy, na okres minimum 24 miesięcy. Termin gwarancji zaczyna swój bieg
z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy dostarczone produkty mimo przedstawionej zgodności, o której mowa
w ust. 2, nie zachowują wymaganych parametrów technicznych zgodnych z wymaganymi normami,
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy przedmiotu zamówienia na wolną od wad, w
ilości
odpowiadającej
zamówieniu
niezgodnemu
z
umową.
Termin
wraz
z warunkami dostawy, Wykonawca winien ustalić z Zamawiającym. Część dostawy niespełniająca
parametrów właściwych dla przedmiotu zamówienia zostanie pozostawiona do dyspozycji
Wykonawcy.
6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie każdorazowo potwierdzony przez pracownika UM
Stawiski na dokumencie WZ.
7. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie prac będzie: ……………………..- tel.
…………………… .
8. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem
umowy będzie - …………………..tel. …………., kom. ………………………….. .
§2
Termin wykonania zamówienia obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2022 r.
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§3
1. Łączne wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi
……………..….. zł brutto.
2. Szczegółowo ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia przedstawiają się następująco:
Kostka brukowa typu Holland kolor szary o grubości 6 cm za jeden (1) m2 netto …………zł
(słownie: ………… złotych), powiększoną o podatek VAT ……… % w kwocie………..zł, co
stanowi kwotę brutto ………… zł (słownie: ……………… złotych).
Krawężnik 15x30x100 za jedną (1) sztukę ……….. zł netto …………zł (słownie: ……… złotych),
powiększoną o podatek VAT ……… % w kwocie ……………..zł, co stanowi kwotę brutto …………
zł (słownie: …………… złotych).
3. Palety zwracane będą wykonawcy a ich cena nie wchodzi w koszt wyrobów. Odbiór palet w miarę ich
uwalniania odbywać się będzie na koszt wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego
tj. na terenie Gminy Stawiski..
4. Niedoszacowanie kosztów przedmiotu umowy z tytułu, jak: transport, itp. na etapie złożenia
formularza ofertowego nie może stanowić możliwości zwiększenia wynagrodzenia o którym mowa
w ust. 1.
5. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją
umowy.
6. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT
w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego oraz po odbiorze dostawy
potwierdzonej dokumentem WZ. Dopuszczalne jest fakturowanie częściowe.
7. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących danych:
Nabywca: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 291-022-46-77
Odbiorca/Adresat: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski.
8. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary
umowne zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
9. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr ………………………… ....
prowadzony w banku ………………... Wykonawca potwierdza, że wskazany wyżej numer rachunku
bankowego jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności
(splitpayment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§4
1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć na
Wykonawcę robót karę umowną w następujących sytuacjach:
a) Za niedotrzymanie terminu dostawy, o której mowa w §2 w wysokości 1% wartości brutto całości
dostawy, o której mowa §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu
zamówienia.
b) Za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości, o której mowa w §3 ust. 1 umowy.
c) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady
w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
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2. Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w §3 ust.1 za odstąpienie przez jedną ze stron od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie wymieni przedmiotu umowy, elementów wadliwych na wolne od wad
w terminie wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia wad,
2) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nieodpowiadający normom określonym w zapytaniu
ofertowym,
3) jakość dostarczonego przedmiotu umowy budzi zastrzeżenia Zamawiającego.
1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, 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 powyższych okolicznościach.
2. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca nie stosuje się
do zapisów zawartych w §1 ust. 4 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z zastrzeżeniem §4 ust.
1.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§6
1. Każda zamiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu
wskazanego w umowie.
3. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)
6. Integralną częścią niniejszej umowy są: formularz ofertowy Wykonawcy oraz treść Zaproszenia do
składania ofert.
§7
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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