Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.341-255/10
Projekt

UMOWA NR ………………..
Zawarta w dniu ........................... 2010 roku, w Nowym Sączu pomiędzy :
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz , ul. Rynek 1,
Numer ewidencyjny NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165,
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................... – ...............................................................................................................

zwanym dalej “Zamawiającym”
a
....................................................................................................................................................................................

Numer ewidencyjny NIP: ………………, REGON: ……………………
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................... – ...............................................................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą” lub „Dostawcą”

W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z
późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Dostawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje ławki i kosze parkowe w ilości:
- 30 sztuk ławek parkowych model „Planty”
- 50 szt. ławek parkowych model „Antywandal”
zwanych dalej ławkami
- 30 sztuk koszy parkowych na odpady z pokrywą i popielnicą
zwanych dalej „koszami”,
2. Ławka model „Planty” spełnia następujące wymagania techniczno-konstrukcyjne:
- podstawa – dwa odlewy Ŝeliwne z moŜliwością przytwierdzenia do podłoŜa, malowane proszkowo w
kolorze czarnym,
− wysokość podstawy: 77,5 cm,
− głębokość podstawy: 68 cm,
− siedzisko i oparcie – 7 listew modrzewiowych o przekroju 4 x 9 x 180 cm, zabezpieczonych
środkami ochrony drewna oraz wykończonych lakierobejcą.
3. Ławka model „Antywandal” spełnia następujące wymagania techniczno –konstrukcyjne:
- konstrukcja metalowa – rura o średnicy ok. 40 mm, zabezpieczona przed korozją pomalowana 2 razy
farbą nawierzchniową w kolorze ciemna zieleń,
- listwy w ilości 7 szt. o wymiarach 180 x 4,5 x 8 [cm], zabezpieczone środkami ochrony drewna oraz
wykończone lakierobejcą,
- listwy w ławce wzmacniane płaskownikiem o grubości 4 mm,
- wysokość ławki (wraz z elementem do zakotwienia w gruncie) – 125 [cm]
- wysokość siedziska 45-48 [cm]
- element do zakotwienia w gruncie – 40 [cm],
- głębokość siedziska ok. 46 [cm]
4. Kosz spełnia następujące wymagania techniczno-konstrukcyjne:
− pojemność: 45 litrów,

−
−
−
−

wysokość słupka: 120 cm,
wysokość pojemnika wraz z pokrywą: 60 cm,
średnica pojemnika 30 cm,
materiał: (słupek – rura stalowa malowana proszkowo na kolor czarny, ozdobniki – Ŝeliwo malowane
proszkowo na kolor czarny, pojemnik – blacha czarna zimnowalcowana malowana proszkowo),
− opróŜnianie kosza - odkręcenie i zdjęcie pojemnika ze słupka.
5. Kosze i ławki o których mowa w ust.1 wykonane będą zgodnie z wymaganiami określonymi na
rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć kosze i ławki na własny koszt do SITA Nowy Sącz Spółka z o.o.
(Zakład Zieleni) z siedzibą: ul. Wincentego Pola 9, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do 30 dni od daty
podpisania umowy.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

§3
O terminie dostarczenia koszy i ławek Dostawca zawiadomi Zamawiającego z dwudniowym
wyprzedzeniem.
Wydanie koszy i ławek nastąpi do rąk upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego w miejscu
odbioru, o którym mowa w § 2.
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 (Rw).
§4
Dostawca udziela gwarancji na kosze i ławki co do ich jakości.
Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia kiedy w/w kosze i ławki zostały Zamawiającemu
wydane.
Gwarancja obejmuje w szczególności:
a. a) materiał z którego wykonane są kosze i ławki,
b. b) „zamek” słuŜący do otwierania i zamykania kosza podczas jego opróŜniania,
c. c) elementy mocujące kosz do słupków.
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia, Dostawca dostarczy nowy towar, wolny
od wad w terminie 7 dni od dnia złoŜenia reklamacji przez Zamawiającego.

§5
1. Strony ustalają cenę - wynagrodzenie umowne za całość dostawy w kwocie: …………………….. zł
brutto (słownie złotych: ………………………………..), w tym …………… zł podatek VAT (słownie
złotych: ……………………).
2. Ustalone wynagrodzenie nie podlega zmianie, chyba Ŝe za zgodą zamawiającego lub na jego Ŝądanie
sprzedaŜ nie zostanie dokonana.
3. Cena jednostkowa brutto koszy wynosi: ………… zł/sztukę.
4. Cena jednostkowa brutto ławek model „Planty” wynosi: ………… zł/sztukę
5. Cena jednostkowa brutto ławek model „Antywandal” wynosi ……………… zł/szt.
6. Dostawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP …………...
§6
Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą
naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) przekroczenie określonego w umowie terminu dostawy koszy i ławek - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie.
b) odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Dostawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeŜeli wysokość kar umownych
nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

§7
Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu dostawy odbędzie się jednorazowo fakturą
wystawioną po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcę protokołu odbioru koszy i
ławek, o których mowa w § 3 pkt. 3.
§8
W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pienięŜnych Strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
§9
Strony postanawiają, Ŝe oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach :
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy jeŜeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienia od
umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach.
2. Dostawca moŜe odstąpić od umowy jeŜeli Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iŜ wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Dostawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia na 1
tydzień przed terminem odstąpienia.
§ 10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
§ 12
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stanowić będą przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kaŜdej ze stron.
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