Załącznik nr 5 do siwz
UMOWA Nr ……......………..

zawarta w Suchaniu, w dniu ……………………………….., pomiędzy:
Gminą Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, reprezentowaną przez Stanisławę Bodnar –
Burmistrza Suchania, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
firmą: .................................................................................................................................................
reprezentowaną przez ........................................, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa ławek do parku w Suchaniu ul. Młyńska”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 5 ławek parkowych bez oparcia o
następujących parametrach:
1) długość ławki powinna wynosić 150 cm,
2) siedzisko o szerokości 37 cm powinno być wykonane z drewna iglastego o grubości 3 4 cm, polerowanego, frezowanego i podwójnie impregnowanego,
3) stelaż powinien być wykonany z profili stalowych, wysokość łączna ławki powinna
wynosić 45 cm, nóżki powinny być przedłużone i przystosowane do zabetonowania,
4) faktyczne rozmiary mogą się różnić od podanych o 5%.
2. Wykonawca oświadcza, iż ławki opisane w ust. 1 spełniają wymagania Zamawiającego
opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z wymaganymi parametrami technicznymi
zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy,
stanowiących integralną część umowy.
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§2
WARUNKI DOSTAWY
Strony umowy zgodnie ustalają, że nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji
umowy jest: .....................................................................
Przedmiot dostawy wskazany w § 1 ust. 1 umowy będzie dostarczony i zamontowany w
Suchaniu na ul. Młyńskiej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Przekroczenie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia
Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
Dostawa będzie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron.
W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady strony odnotują ten fakt w
protokole odbioru. Na podstawie tak sporządzonego protokołu Wykonawca ma obowiązek
wymiany wadliwych ławek na wolne od wad w terminie 5 dni roboczych.
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Wszelkie koszty dostawy i montażu ławek stanowiących przedmiot umowy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§3
RĘKOJMIA ZA WADY
1. Okres rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia.
2. Wykonawca w okresie trwania rękojmi zobowiązuje się, na własny koszt dokonać naprawy
towaru lub wymiany towaru wadliwego na nowy, wolny od wad, w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia usterki lub wady, z wyjątkiem sytuacji gdy wada jest zawiniona przez
zamawiającego i wynika z niewłaściwego użytkowania pojemników.
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§4
WYNAGRODZENIE
Za realizację dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości
…………………………. (słownie: …………...…………………………….............……….)
w tym cena netto wynosi ............................................................ zł oraz podatek VAT wg.
stawki .......... %, wynosi ........................................................................ zł.
Wartość przedmiotu umowy została ustalona na podstawie oferty cenowej złożonej przez
Wykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowity koszt prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszt zakupu ławek oraz transportu i montażu w
miejscu wskazanym przez zamawiającego – Suchań ul. Młyńska.
Cena realizacji zamówienia na dostawę pojemników jest niezmienna w całym okresie trwania
umowy.
§5
FAKTURY VAT I PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczeń i wystawienia faktury VAT Zamawiającemu będzie protokół odbioru
ławek stanowiących przedmiot sprzedaży zaakceptowany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego. Protokół będzie sporządzany w siedzibie Zamawiającego z
udziałem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Płatności za dostawę ławek stanowiących przedmiot sprzedaży Zamawiający dokona w
formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy: ...................................................................
w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający przed przekazaniem
wynagrodzenia na konto Wykonawcy będzie wymagał przedstawienia oświadczenia
zgłoszonych podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres dostawy.

§6
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1. 20 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy.
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2. W przypadku opóźnienia realizacji dostawy lub opóźnienia wymiany wadliwych ławek na
ławki pozbawione wad, za każdy dzień opóźnienia obciąża się Wykonawcę karą umowną w
wysokości 0,5 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia brutto.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z zakresu przedmiotowego niniejszej umowy.
5. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się opóźnienia w realizacji dostaw
przekraczające 14 dni kalendarzowych.
6. 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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
PODWYKONAWCY
1
1. Zgodnie z art. 647 § 2 KC Wykonawca w przypadku realizacji dostawy przy udziale
Podwykonawcy jest obowiązany do niezwłocznego przedłożenia projektu umowy
z Podwykonawcą celem wyrażenia zgody na jej zawarcie.
2. Zakres podwykonawstwa nie może być szerszy od zakresu wykazanego w ofercie cenowej.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie podwykonawców nie zgłoszonych przez
Wykonawcę na piśmie i bez podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe wskutek
nieprawidłowego prowadzenia dostawy lub wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia
przez Podwykonawcę.
(zapis tego paragrafu zostanie usunięty z umowy w przypadku nie korzystania z
podwykonawców).
§8
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w sytuacji:
a) zaistnienia okoliczności, której strony umowy nie przewidziały w chwili zawierania
umowy, a będą skutkowały np. koniecznością zmiany terminu realizacji umowy,
b) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
c) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana
ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo
obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże
wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz
zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a
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także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze
zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów,
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy.
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§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Jeżeli jakakolwiek część umowy zostanie uznana za nieważną, podlegającą unieważnieniu,
pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części umowy będą
nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią
takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać
ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
Strony zgodnie postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień
niniejszej Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubowną w drodze
negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 2 w terminie 1 miesiąca
liczonego od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na
drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z
realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 854-22-30-338.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: .........................................
Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji
Umowy jest prawo polskie.
Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający:

Wykonawca:

...................................................................................

...................................................................................
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