Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.22.2011

Umowa nr BPM.ZZP …………/11 PROJEKT
Zawarta w dniu ……………. roku, w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz - Rynek 1,
NIP: 734-001-67-07, REGON: 491893167
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………
zwanym dalej “Zamawiającym”
a firmą ………………………………………………………………………………………
posiadającą NIP: ……………………….. , REGON: ………….. uprawnioną do
wykonywania dostaw na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o nr
rejestracyjnym ……….
reprezentowanym przez:
……………………………………………
zwanym dalej “Dostawcą”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo Zamówień Publicznych (j. t Dz. U. z 2010 r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaŜy Zamawiającemu części i urządzeń
oświetleniowych do konserwacji oświetlenia ulicznego określonych w załączniku nr 1
do niniejszej umowy – Określenie Przedmiotu Umowy – szczegółowy kosztorys ofertowy
(stanowiący załącznik nr 1 do oferty), zwanych dalej „towarem”.
2. Na podstawie niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
i przenieść na Zamawiającego własność towaru, a Zamawiający zobowiązuje się towar
odebrać i zapłacić Dostawcy określoną w załączniku nr 1 cenę za dostarczony towar.
3. W ramach niniejszej umowy Dostawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących dostawie towaru, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu
oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy, takich jak m.in. serwis gwarancyjny.
4. Symbol CPV przedmiotu umowy: 34.92.85.00-3 (Oświetleniowy sprzęt uliczny).
§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Dostawca oświadcza, Ŝe zamawiany towar nie posiada wad jakościowych, wad
fizycznych i prawnych oraz jest I gatunku, a takŜe jest dopuszczony do obrotu na terenie
kraju, odpowiada wymaganiom Polskich Norm i posiada właściwe certyfikaty.
2. Dostawca oświadcza, Ŝe materiały i sprzęt elektryczny składający się na towar zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdraŜającymi Dyrektywy Nowego
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Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z póź. zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155 poz.1089).
3. Dostawca oświadcza, Ŝe materiały i urządzenia budowlane składające się na towar,
odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) i w ustawie z dn.16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881z póź. zm.).
4. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów lub kaŜdej ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
§3
OPAKOWANIE TOWARU

1. Dostawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie rozładunki i transportu do miejsca dostawy.
2. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w
przypadku braku takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności dotyczące warunków
transportu towaru do miejsca dostawy oraz warunków, jakich moŜna się spodziewać w
miejscu dostawy.
§4
WARUNKI DOSTAWY

1. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
31.12.2011r.
2. Dostawca dostarcza na bieŜąco zamówiony towar na swój koszt i ryzyko do siedziby
firmy konserwatora oświetlenia ulicznego zwanego dalej „konserwatorem”.
3. Zamawiający na piśmie powiadomi Dostawcę o ustanowieniu konserwatora i miejscu jego
siedziby.
4. Zamawiający lub na jego upowaŜnienie konserwator, powiadomi Dostawcę o rodzaju i
ilości towaru, który ma być dostarczony. Powiadomienie to wykonywane jest w formie
pisemnej za pośrednictwem faksu na nr tel. 018 ……………………….
5. Do odbioru towaru od Dostawcy jest upowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego albo
przedstawiciel konserwatora ustanowiony przez niego za pisemną zgodą Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru ilościowo – rzeczowego zostanie spisany
protokół odbioru do którego dołączone zostaną dowody przejęcia przez Urząd Miasta
Nowego Sącza /Pz/ i dowody rozchodu /Wz/.
7. Dostawca realizuje dostawy sukcesywnie, niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o
którym mowa w ust. 4, nie dłuŜej jednak niŜ w czasie:
a) 24 godzin od powiadomienia w przypadku pilnych dostaw materiałów, których 24
godz. czas dostawy został wskazany w kol. nr 8 załącznika nr 1 do umowy (tj. poz.: 140, 54, 55, 69, 73, 93, 98, 105-128, 134-138, 140, 142-145, 159, 172, 192, 193, 2182

221, 235) o wartości nie przekraczającej kwoty 5 000,00 zł. brutto (słownie złotych:
pięć tysięcy);
b) 72 godzin od powiadomienia w przypadku dostaw materiałów, których 72 godz. czas
dostawy został wskazany w kol. nr 8 załącznika nr 1 do umowy (tj. poz.: 41-53, 8992, 99-104, 129-133, 141, 146-158, 160, 161, 165, 174, 175, 194-199, 202-210, 222234);
c) 1 miesiąca od powiadomienia w przypadku dostaw materiałów, których 1 mies. czas
dostawy został wskazany w kol. nr 8 załącznika nr 1 do umowy (tj. poz.: 56-68, 7072, 74-77, 139, 162, 163, 166-171, 173, 176-191, 211-216, 257-261);
d) 2 miesięcy od powiadomienia w przypadku dostaw materiałów, których 2 mies. czas
dostawy został wskazany w kol. nr 8 załącznika nr 1 do umowy (tj. poz.: 78-88, 236256).
§5
RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się takŜe jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem
przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do umowy.
3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
towaru, w tym równieŜ za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uŜytkowe i przemysłowe,
pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku,
licząc od dnia odbioru towaru, natomiast uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne
towaru wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu
wady.
§6
GWARANCJA JAKOŚCI

1. Dostawca zapewnia dobrą jakość sprzedanego i dostarczonego towaru
2. Dostawca oświadcza, Ŝe towar nie ma wad jakościowych, jest wolny od wad fizycznych
oraz udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 miesięcy.
3. Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŜnie od uprawnień
z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i
wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Dostawca lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, Ŝe wady te ujawnią się w ciągu
terminu obowiązywania gwarancji.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty gwarancyjne

z kaŜdą partią
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zamówionego towaru.
§7
REKLAMACJE

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w chwili odbioru.
2. Dostawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o wadach i brakach towaru :
a) pod numerem telefonu …………………………..
b) pod numerem fax

………………………….

c) pod adresem poczty elektronicznej (e-mail) ..................................
- od Poniedziałku do Soboty, w godzinach 700-1700.
3. Dostawca zobowiązuje się odbierać wadliwy lub posiadający braki towar w siedzibie
konserwatora.
4. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub braków towaru a w przypadku
stwierdzenia braku moŜliwości usunięcia wad lub braków do wymiany towaru na wolny od
wad:
a) w terminie realizacji dostawy – w przypadku towaru z terminem realizacji dostaw
wskazanym w § 4 ust. 7 lit. a) i b),
b) w terminie 7 dni – w przypadku towaru z terminem realizacji dostaw wskazanym w §
4 ust. 7 lit. c) i d).
3. Jeśli Dostawca lub gwarant albo osoba przez nich upowaŜniona, po wezwaniu ich do
odbioru wadliwego towaru nie dopełni obowiązku wymiany towaru na wolny od wad lub
usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest
uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Dostawcy zachowując
przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, a w
szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i naliczenie kar umownych.
§8
ZAPŁATA CENY

1. Zamawiający zgodnie z treścią złoŜonej oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
umowy zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczony towar wynagrodzenie w
wysokości stanowiącej iloczyn: ilości i ceny jednostkowej towaru.
2. Ceny jednostkowe towaru zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.
3. Strony ustalają, Ŝe zgodnie z treścią oferty maksymalna wartość nominalna zobowiązania
Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy nie przekroczy:
a) brutto : ………………………………. zł.
(słownie złotych: ………………………………………………………………zł)
b) w tym VAT …….% tj. …………………………… zł.
4. Ceny jednostkowe podane przez Dostawcę w załączniku nr 1 do umowy są cenami
niezmiennymi i nie będą podczas wykonywania niniejszej umowy podlegały aktualizacji i
zmianom. Oznacza to, Ŝe zaoferowane ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu
na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu, stawek robocizny, kursów walut
itp. - jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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5. Ceny jednostkowe uwzględniają wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Dostawcy,
niezbędne do zrealizowania dostaw towaru i obejmują wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, Ŝe
ceny te zawierają wszystkie koszty związane z realizacją dostaw i rozładunku towaru i
świadczeniem przez Dostawcę usług towarzyszących dostawie objętych umową –
wynikające wprost, jak równieŜ nie ujęte a niezbędne do wykonania umowy, tj. podatek
VAT, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu, dostarczenia,
rozładunku, serwisowania, opłaty związane z długością gwarancji itd.
6. Zapłata naleŜności następować będzie za kaŜdą partię zamówionego, dostarczonego i
odebranego towaru w terminie 14 dni od daty przedłoŜenia faktury i protokołu odbioru,
przelewem na konto wskazane w fakturze.
7. Podane w ust. 3 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeŜeli Zamawiający nie zamówi całości towaru
określonego w załączniku nr 1 do umowy.
8. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
9. Dostawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość
rozliczenia wszelkich podatków i innych naleŜności publicznoprawnych podlegających
doliczeniu do ceny.
§9
OPÓŹNIENIE DOSTAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Dostawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt):
− za kaŜdą godzinę zwłoki w dostarczeniu towaru, którego czas dostawy określony
został w § 4 ust. 7 lit. a);
− za kaŜdą godzinę zwłoki w usunięciu braków lub wad towaru w terminie czasu
dostawy określonego w § 4 ust. 7 lit. a);
b) w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto):
− za kaŜde 2 (słownie: dwie) godziny zwłoki w dostarczeniu towaru, którego czas
dostawy określony został w § 4 ust. 7 lit. b);
− za kaŜde 2 (słownie: dwie) godziny w usunięciu braków lub wad towaru w
terminie czasu dostawy określonego w § 4 ust. 7 lit. b);
− za kaŜde stwierdzone uchybienie obowiązkowi określonemu w § 6 ust. 4;
c) w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 3:
− za kaŜdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru, którego czas dostawy określony
został w § 4 ust. 7 lit. c) i d);
− za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu braków lub wad towaru w terminie wskazanym
w § 7 ust. 4 lit. c) i d).
d) w wysokości 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 8 ust. 3, gdy Dostawca lub
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Dostawca.
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2. JeŜeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych, Zamawiający
moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyŜszych okolicznościach.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Dostawcy przysługiwać będzie jedynie
wynagrodzenie naleŜne z tytułu faktycznie wykonanych dostaw.
5. Zamawiający moŜe równieŜ odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) zwłoka w wykonaniu dostawy towaru, którego czas dostawy określony został w § 4
ust. 7 lit. a) trwa dłuŜej niŜ 5 dni,
b) zwłoka w wykonaniu dostawy towaru, którego czas dostawy określony został w § 4
ust. 7 lit. b) trwa dłuŜej niŜ 7 dni,
c) zwłoka w wykonaniu dostawy towaru, którego czas dostawy określony został w § 4
ust. 7 lit. c) i d) trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc,
d) Dostawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,
e) Dostawca pięciokrotnie ukarany zostanie karą umowną i Zamawiający stwierdzi
podstawę do zastosowania kary po raz szósty,
f) Dostawca dopuszcza się raŜących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy.
6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy od zapłaty kary
umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE

1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
§ 11
ZMIANY UMOWY, JĘZYK, EGZEMPLARZE, ZAŁĄCZNIKI

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana istotnych postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowień do umowy niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku
polskim.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla kaŜdej ze stron.

6

5. Wykaz załączników do umowy:
a) Załącznik nr 1 – Określenie Przedmiotu Umowy – szczegółowy kosztorys ofertowy
b) Załącznik nr 2 – Oferta Dostawcy.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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