Projekt pn. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

“Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego
Bk.XII.042.1.4.2014
Projekt
UMOWA Nr Bk.XII.042.1.4.2014
zawarta w dniu ……….................. 2014 roku w Byczynie, pomiędzy:
Gminą Byczyna
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna
NIP 751 175 01 02
reprezentowaną przez: Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera
Zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy RóŜewskiej
a
………………………………………………………………………………………………………..……………..
NIP – ……………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………..
zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą,
Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy i montaŜu wagi
samochodowej elektronicznej z oprogramowaniem na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Polanowicach.
2. Zadanie obejmuje, co najmniej:
a) Przygotowanie podłoŜa wagi - konstrukcja posadowienia wagi będzie
się składała z płyt Ŝelbetonowych prefabrykowanych na podłoŜu z zagęszczonej
mieszanki Ŝwirowo – piaskowej ok 2-32 mm i grubości 40cm. Zagaszenie podłoŜa
Is=0,95.
b) MontaŜ fabrycznie nowej wagi wyprodukowanej nie wcześniej jak 2013r.
o poniŜszych parametrach:
• nośność. 60.000 kg,
• minimalne wymiary pomostu 18,00 x 3,00,
• dokładność ok. 20 kg,
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zapytanie ofertowe
nr Bk.XII.042.1.4.2014 z dnia 04.11.2014r., które jest integralną częścią niniejszej
umowy.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe spełnia warunki szczegółowe i ogólne określone dla przedmiotu
umowy w zaproszeniu do złoŜenia oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, posiada
niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania
umowy i zobowiązuje się wykonać ją z naleŜytą starannością oraz aktualnym poziomem
wiedzy i techniki.

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:
a) Termin rozpoczęcia: ................. (z dniem podpisania umowy).
b) Termin zakończenia do dnia 29 grudnia 2014r.
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Rozdział III. WYNAGRODZENIE
§3
1. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie
miało formę ryczałtu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie
.................. zł brutto (słownie:.........................zł), tj. netto................ zł + ............% VAT.

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
a) Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad niezwłocznie po ich ujawnieniu.
b) Terminowe uregulowanie naleŜności Wykonawcy.
§5
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy:
a) Wykonanie dostawy i montaŜu wagi samochodowej w zakresie wymienionym w § 1
w terminie określonym w § 2.
b) Dostarczana waga ma być fabrycznie nowa - rok produkcji nie później niŜ 2013.
c) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
w tym kosztów transportu, części, montaŜu i uruchomieniu, szkolenia pracowników
wskazanych przez Zamawiającego, kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego itp.
Rozdział V. ROZLICZENIA
§6
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy Zamawiający przewiduje jedną fakturą
wystawioną po zakończeniu realizacji zadania.
2. Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie
protokół odbioru końcowego podpisany przez upowaŜnionych przedstawicieli stron.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu,
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Za termin płatności uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać
na konto Wykonawcy określoną kwotę.
5. Wykonawca moŜe przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej
umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, chyba, Ŝe zwłoka
w zapłacie przekroczy 30 dni i w takiej sytuacji postanowienia niniejszego ustępu nie mają
zastosowania.
6. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.
Rozdział VI. ODBIÓR
§7
1. Strony ustalają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot
umowy obejmujący wszystkie elementy, o których mowa w § 1.
2. Po wykonaniu całego zakresu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
Rozdział VII. SIŁA WYśSZA
§8
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyŜszej, jeŜeli okoliczności zaistnienia siły
wyŜszej będą miały miejsce.
2. Okoliczności siły wyŜszej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak poŜar,
powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.
3. Strona moŜe powołać się na zaistnienie siły wyŜszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym
pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejŜe siły lub od momentu
powstania obaw, Ŝe mogą zaistnieć okoliczności siły wyŜszej.
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4. Okoliczności zaistnienia siły wyŜszej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu
tego wywodzi skutki prawne.
Rozdział VIII. KARY UMOWNE
§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego - w wysokości 40%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w wykonaniu Zamówienia - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 2 za kaŜdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia realizacji
pierwszego etapu.
b) Za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 2 za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.
5. Zamawiający moŜe bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku
zwłoki. Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni. Wówczas
Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne wynagrodzenie za wykonaną część zamówienia i jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w ust. 2 pkt.2.3.
6. Wysokość wszystkich kar umownych naleŜnych Zamawiającemu nie moŜe przekroczyć 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20%,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań
w stosunku do Wykonawcy.
7. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z Ŝądaniem zapłaty. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający
moŜe w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić naleŜną mu kwotę z naleŜności Wykonawcy.
8. JeŜeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji,
o których mowa w § 9 ust. 1, jeŜeli:
• Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
• Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.
• Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeŜeli
Zamawiający nie wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków
określonych w § 4 pkt 2 z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego.
§ 11
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Rozdział X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 12
Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się:
ze strony Wykonawcy: ……………………………tel./fax.:…………email:…………
ze strony Zamawiającego: Pan Łukasz Goliński, tel.077/413 41 50
budownictwo3@byczyna.pl.

wew.

27,

email:

Rozdział XI. WARUNKI OGÓLNE
§ 13
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą stron wyraŜoną na piśmie pod
rygorem niewaŜności takiej zmiany.
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§ 14
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują
się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
§ 16
1. Załącznik do niniejszej umowy:
a) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

W Y K O N A W C A:

Z A M A W I A J Ą C Y:

S K A R B N I K G M I N Y B Y C Z Y N A:

