UMOWA Nr ZP.272…………..
zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia ……………………………….r. pomiędzy:

GMINĄ BARUCHOWO
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
będącą płatnikiem podatku VAT, NIP 888-311-56-50, REGON 910866790.
reprezentowaną przez:
Pana Stanisława Sadowskiego – Wójta Gminy Baruchowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Marioli Kurdubskiej
zwanym dalej Zamawiającym,
a

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w: ………………………………………………………………………………………
będącą płatnikiem podatku VAT, NIP …………………………………………, REGON ……………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
zwanym dalej Wykonawcą.
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Strony oświadczają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni
uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie, zgodnie ze szczegółowym
zakresem przedstawionym w SIWZ i projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………………… r., która stanowi
załącznik do niniejszej Umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2. Zakres prac będący przedmiotem Umowy ukończony zostanie do dnia ……………….2020 r.
§3
1. W trakcie realizacji zamówienia określonego w §1 ust. 1 obowiązują ceny podane przez oferenta,
a przyjęte przez Zamawiającego w ofercie z dnia ………………..…… roku i obowiązują przez cały czas
realizacji zamówienia.
2. Całkowita

wartość

zamówienia

stanowi

kwotę

brutto

………………….……….

złotych

słownie:

………………………….. złotych (w tym podatek VAT w kwocie ……………………..………zł).
Strona 1 z 3

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
6. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację robót określonych w umowie jest protokół odbioru
końcowego wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonywanych robót.
7. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto wskazane w treści faktury,
w terminie do 30 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień
dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości
50% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.
§6
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy
do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
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§7
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1843, z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie
w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§8
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna

jest

jednak

pod

rygorem

nieważności

zmiana

postanowień

zawartej

umowy

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającemu, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającemu.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843).
§ 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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