Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu
r. pomiedzy Spoldzielniq. Socjalnq. ,,Bydgoszczanka"
z siedzib^ w Bydgoszczy ul. Smolenska43;NIP: 953-261-95-84 ; REGON: 340831717
reprezentowana^ przez:
1. Izabela Brywczyhska — Prezes Zarz^du
2. Wieslaw Gielczyk - Pelnomocnik
zwanq. dalej Zamawiaj^cym,

NIP:

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

^
I
*

REGON

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

zwanym dalej Wykonawca^
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetaxgu nieograniczonego (art. 10 w zwiazku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015r. poz. 2164zezm.)

1. Przedmiotem zamowienia sa dostawy wyrobow betonowych do robot drogowych dla
potrzeb Spoldzielni Socjalnej ,,BYDGOSZCZANKA" zwane dalej Przedmiotem
Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje sukcesywna^ dostawe betonowych materialow drogowych w
asortymencie i szacunkowych ilosciach okreslonych w zalacznikach do niniejszej Umowy
(formularz cenowy Wykonawcy)
3 . Miejscem swiadczenia dostaw bedzie magazyn/sklad/zaklad produkcyjny na terenie
miasta Bydgoszczy usytuowany nie dalej niz w promieniu 7 km od siedziby
Zamawiaj^cego tj ........................
4. Dostawy bed^ sie odbywaly sukcesywnie, w miare zapotrzebowania Zamawiajacego jego
transportem. Dostawy beda realizowane na wczesniejsze zamowienie zlozone przez
Zamawiajacego Wykonawcy okreslajace: termin, asortyment i ilosc materialow.
5. Integraln^. czesci^. Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oraz
Oferta Wykonawcy z dnia ..................... 201 6 r.
§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczany Przedmiot Umowy bedzie spelnial wymagania
zawarte w obowi^zuj^cych normach jakosciowych dla poszczegolnych pozycji w
asortymencie.
2. Wszystkie wymienione w Przedmiocie Umowy materialy budowlane, muszq. spelniac
wymagania obowi^zuj^cych norm jakosciowych dla poszczegolnych z nich, w
szczegolnosci: PN-EN 13369 wspolne wymagania dla prefabrykatow; PN-EN 1338
betonowe kostki brukowe, PN-EN 1340 krawezniki betonowe; Wymienione normy nie
stanowiq. katalogu zamknietego. Materialy budowlane muszq. bye legalnie wprowadzone
do obrotu.

3. Wykonawca do kazdej partii dostawy dol^czy deklaracje zgodnosci wystawion^ przez
producenta wyrobu, okreslaja^ w sposob jednoznaczny dan^ partie towaru a w
odniesieniu do kruszyw potwierdzenie ich pochodzenia.
§3

1. Wykonawca bedzie dostarczac Zamawiaj^cemu Przedmiot Umowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiaja^cego do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Ilosc dostaw oraz ich rodzaj Zamawiajacy bedzie uzgadnial z Wykonawcy z trzydniowym
telefonicznym wyprzedzeniem.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego kazdego dostarczonego materiahi dokona
przedstawiciel Zamawiaj^cego w miejscu wykonania Umowy, kazdorazowo przy
sukcesywnej dostawie.
4. Do materialu Wykonawca obowi^zany jest dol^czyc druk WZ potwierdzaj^cy
przekazywana^ ilosc asortyment materialow oraz deklaracje zgodnosci z Polsk^ Norma
lub aprobat^ techniczn^.
§4

1. Osoba^ odpowiedzialna^ za realizacj^ umowy ze strony Wykonawcy jest:
, fax
, e-mail

, tel.

2. Osoba^ odpowiedzialn^ za realizacj^ umowy ze strony Zamawiaj^cego jest
p. Wieslaw Janczarski, tel. 52 3629970 kom. 509 757 206 , fax 52 3629975, e-mail
sekretari at@by dgo szczanka. eu
3. Dopuszcza sie mozliwosc zmiany osob wskazanych w ust. 1 i 2 pisemnym
zawiadomieniem. Zmiana osob nie bedzie stanowila zmiany niniejszej Umowy.
§5

1. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn
jednostkowych cen zamawianych materialow okreslonych w ofercie Wykonawcy i
faktycznie dostarczonej ilosci materialow.
2. Strony ustalaj^ nastepuj^ce wynagrodzenie szacunkowe, zgodnie z oferty Wykonawcy
(Formularz cenowy), wynosz^ce l^cznie:
brutto (slownie:
00/100) w ktorej jest zawarty .... % podatek VAT.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zostalo obliczone wg cen z oferty Wykonawcy
stanowi^cej zal^cznik do niniejszej Umowy i zawiera wszelkie koszty zwi^zane z
realizacj^ Przedmiotu Umowy.
4. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy 34 niezmienne przez czas trwania Umowy.
5. Prawo opcji. Zamawiajq.cy dopuszcza zwiekszenie ilosci zamawianych materialow z
kazdego w/w asortymentu w trakcie trwania Umowy o 30 %. Zamawiajcjcy zaklada, ze
odbierze co najmniej 50% ilosci wskazanej dla danego asortymentu stanowi^cego
przedmiot zamowienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie wnosil zadnych
roszczen z tytulu mniejszego wynagrodzenia, ktore zostanie ustalone na podstawie
faktycznie dostarczonej ilosci materialow oraz cen jednostkowych z oferty Wykonawcy.
6. Wynagrodzenie ostateczne za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie ustalone jako
iloczyn faktycznie dostarczonej ilosci materialow oraz cen jednostkowych z oferty
Wykonawcy po dokonaniu odbioru ilosciowego i jakosciowego przez przedstawiciela
Zamawiaj ^cego.

7. Do przygotowania ofejty Wykonawca przyjal 23% stawke podatku VAT. W przypadku
gdy z odpowiednich przepisow wynikac bedzie inna stawka podatku VAT niz 23% strony
zgodnie ustalaja^, ze do dostaw bedacych przedmiotem Umowy bedq. stosowac stawke
zgodnq. z obowiazujaxrymi przepisami w dacie wykonania dostaw.
§6
1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, wedhig cen jednostkowych zaoferowanych w
ofercie Wykonawcy, nastapi po dostarczeniu partii materialow i dokonaniu odbioru
ilosciowego i jakosciowego przez przedstawiciela Zamawiajacego, w okresach
tygodniowych
tj. po zakonczeniu kazdego miesiaca, na podstawie faktycznie
dostarczonej ilosci materialow potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
2. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce na
NIP
i doreczonych Zam.awiajq.cemu, przelewem na
rachunek bankowy podany w fakturze w terminie do
dni od daty doreczenia
faktury.
3. Wykonawca obowiazany jest doreczac Zamawiaj^cemu wraz z ostatnia^ faktury zbiorcze
zestawienie dostarczonych materialow objetych. zamowieniem, potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
§7

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosc z tytuhi gwarancji jakosci
dostarczonego Przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozona^ Ofertq., przez okres
miesifcy od daty dostawy kazdej partii materialow z wylq.czeniem cementu i betonu,
ktorych okres gwarancji bedzie wynikal z gwarancji udzielonej przez producenta.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady. Terrain rekojmi wynosi
24 miesiqce od daty dostawy kazdej partii materialow.
3. Dokumentem gwarancyjnym sa faktury.
4. Przy skladaniu reklamacji Zamawiajacy obowiazany jest dostarczyc dokument
stwierdzajacy zasadnosc zgloszenia reklamacji.
5. W przypadku zgloszenia reklamacji jakosciowej Wykonawca wadliwe wyroby bedace
przedmiotem reklamacji, wymieni na wolne od wad. Zamawiajacy okresli termin, w jakim
Wykonawca dostarczy wyroby wolne od wad.
6. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia wyroby beda^ poddawane badaniom, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu wskazane przez niego probki na wlasny koszt oraz ponosi
koszty badan laboratoryjnych.
7. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi realizowane bed^ na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
§8
Strony ustalajq. odpowiedzialnosc za wad}^ niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych:
1) Dostawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulu:
a) odstapienia od Umowy z przyczyn zalezirych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartosci okreslonej w § 5 ust. 2 ,

b) zwloki w dostawie jednego z elementow wymienionych w Przedmiocie Umowy w
wysokos'ci 0,5 % wartosci okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwloki.
c) zwloki, w stosunku do terminu okreslonego w reklamacji, w wymianie wadliwego
elementu Przedmiotu Umowy na wolny od wad w wysokosci 0,5 % wartosci
okreslonej w § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwloki.
2) Za odstapienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od Dostawcy spowodowanych
wyl^cznie dzialaniem umyslnym Zamawiajacego, Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 10 % wartosci okreslonej w § 5 ust. 2.

§9
Strony postanawiaj^, ze niezaleznie od kar umownych o ktorych mowa w § 8 bed% mogly
dochodzic odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§10
1. Zamawiajq.cemu przysluguje prawo odstapienia od umowy gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczq.1 swiadczenia dostaw pomirno
jednokrotnego wezwania Zamawiajacego zlozonego napismie,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych. przyczyn nie kontynuuje wykonywania rozpoczetych
dostaw, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego napismie,
3) Zamawiaj^cy nie zamknie portfela zlecen gwarantujacego realizacje umowy,
4) firma Wykonawcy zostanie rozwiazana,
5) zostanie wydany nakaz zajecia majqtku Wykonawcy.
2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapic w formie pisemnej i
powinno zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
3. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i powierzenia wykonania
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, Wykonawca zobowiazany jest pokryc roznic^
wynagrodzenia.
§11
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy muszq. bye akceptowane przez obie strony w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos'ci.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow^ zastosowanie majq. przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§13
Umowe sporzadza sie w trzecb. jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze maja taka sam^ moc prawna.
ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

