Dostawa materiałów elektrycznych do naprawy, rozbudowy i bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Myszkowa,
stanowiącego własność Gminy Myszków

UMOWA
NR………………………….
zawarta w dniu …………..roku w Urzędzie Miasta Myszków, w związku z art. 4 pkt.
8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 –
tekst jednolity z późn. zm.) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o przesłankach wyłączenia stosowania procedur określonych przepisami Prawo zamówień
publicznych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1025
z późn. zm.) pomiędzy:
Gminą Myszków, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26 reprezentowaną przez:
Włodzimierza Żaka - Burmistrza Miasta, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
tel: (34) 313-26-82,
faks: (34) 313-50-29,
internet: http://miastomyszkow.pl
inwestycje@miastomyszkow.pl
NIP: 577-19-52-646,
REGON: 151398497
a
zwanym dalej Dostawcą
tel:
faks:
e-mail:
NIP:
REGON:
§1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów
elektrycznych do naprawy, rozbudowy i bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie
miasta Myszkowa, stanowiącego własność Gminy Myszków, przeprowadzonego
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 4 pkt. 8 w/w ustawy - Dostawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do
dostawy materiałów elektrycznych ujętych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy –
oferta cenowa Dostawcy.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1.
2.

Dla materiałów elektrycznych występujących w pozycjach 1-17 załącznika nr 1 do
niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Dla materiałów elektrycznych występujących w pozycji 18 załącznika
nr 1 do niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§3
Odbiór przedmiotu umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów elektrycznych
występujących w pozycjach 1-17 załącznika nr 1 do niniejszej umowy w terminie 14 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów elektrycznych
występujących w pozycjach 18 załącznika nr 1 do niniejszej umowy w terminie
30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
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3.

4.
5.
6.
7.

Odbiory przedmiotu umowy nastąpią na podstawie dwóch protokołów odbioru:
− pierwszy protokół dla materiałów elektrycznych ujętych w pozycjach 1-17 załącznika
nr 1 do niniejszej umowy,
− drugi protokół dla materiałów elektrycznych ujętych w pozycjach 18 załącznika nr 1
do niniejszej umowy.
Dostawa i rozładunek materiałów elektrycznych nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w godzinach pracy Urzędu Miasta Myszkowa.
Prawo do przeprowadzenia odbiorów po stronie Zamawiającego mają wyznaczone przez
Zamawiającego osoby, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Protokoły odbiorcze powinny zostać podpisane w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiającego wszystkich materiałów elektrycznych.
W razie odmowy przyjęcia materiałów elektrycznych, ich zwrot z pisemnym podaniem
przyczyny nie przyjęcia materiałów elektrycznych przez Zamawiającego powinien
nastąpić w terminie 7 dni.
§4
Wynagrodzenie Dostawcy

1.

Strony za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto (z podatkiem VAT 23%) w wysokości
…………………..(słownie złotych:………………………………………………………..
2. Wynagrodzenie Dostawcy obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane z dostarczeniem
materiałów elektrycznych do siedziby Zamawiającego, w tym koszty transportu
i rozładunku materiałów.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie za dostarczenie materiałów elektrycznych do siedziby Zamawiającego
zostało ustalone na podstawie oferty Dostawcy z dnia ……………………. .
§5
Zapłata wynagrodzenia
1.

2.
3.

4.

5.

Zapłata za dostarczone materiały elektryczne określone w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych na podstawie protokołów
odbioru dostarczonych materiałów.
Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę, jest załączony do faktury oryginał
protokołu odbioru materiałów elektrycznych podpisany przez strony umowy.
Faktura za dostarczone i odebrane przez Zamawiającego materiały elektryczne ujęte
w ofercie zostanie zapłacona Dostawcy przelewem na konto podane na fakturze
zatwierdzonej przez Zamawiającego.
Uważa się, że termin zapłaty faktury zostaje dochowany, jeżeli rachunek Zamawiającego
zostanie obciążony w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
W przypadku wystawienia przez Dostawcę faktury niezgodnej z postanowieniami
niniejszej umowy lub zawierających nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku
Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej,
a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury korygującej.
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6. Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury za wykonane przez
Wykonawcę usługi upływa z 14 dniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, liczonym
od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego lub od przesłania (wpływu) faktury
elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym,
na adres platformy: https://efaktura.gov.pl/
7. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności wskazanego w fakturze Dostawca ma
prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Dostawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
§6
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Dostawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej:
1) za każdy dzień opóźnienia w terminie dostarczenia materiałów elektrycznych
występujących w załączniku numer 1 do niniejszej umowy pkt. 1 poz. 1-18
w wysokości 0,5% wynagrodzenia Dostawcy brutto za dany materiał w stosunku do
terminów określonych dla poszczególnych materiałów w § 2 niniejszej umowy,
2) za odstąpienie Dostawcy od niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi on
odpowiedzialność w wysokości 5% umownego wynagrodzenia Dostawcy brutto
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
3) za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu
niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia Dostawcy brutto za dany materiał
elektryczny, w którym stwierdzono wady, o których mowa w załączniku numer 1 do
niniejszej umowy pkt. 1 poz. 1-18,
4) za wadliwe wykonanie usuwania wad w dostarczonym przedmiocie niniejszej umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia Dostawcy brutto za dany materiał elektryczny,
w którym stwierdzono wady, o których mowa w załączniku numer 1 do niniejszej
umowy pkt. 1 poz. 1-18,
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty
wezwania do jej zapłaty.
3. Po upływie w/w terminu Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności
wynikającej z faktur wystawionych przez Dostawcę.
4. Zapłacenie lub potrącenie kary za nienależyte wykonanie umowy przez Dostawcę, w tym
niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
umowy oraz zapłaty innych zobowiązań.
5. Dostawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub
nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
6. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) przekroczy 30 dni, to Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy w terminie 21 dni od daty stwierdzenia opóźnienia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa
w ust. 6 Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20%
umownego wynagrodzenia Dostawcy brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§7
Gwarancja i rękojmia
1.

Okres gwarancji oraz rękojmi na materiały elektryczne ujęte w pozycjach 1-5 załącznika
nr 1 do niniejszej umowy wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od dnia protokolarnego
ich odbioru.
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2.
3.

4.

Okres gwarancji i rękojmi na materiały elektryczne ujęte w pozycji 19 załącznika nr 1 do
niniejszej umowy wynosi 5 lat i rozpoczyna się od dnia protokolarnego ich odbioru.
Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad ujawnionych po
odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi na pierwsze pisemne żądanie przekazane od
Zamawiającego, przy czym termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad
nie może być krótszy niż 7 dni.
W przypadku nie usunięcia wad dostawy przedmiotu niniejszej umowy w wyznaczonym
terminie lub wadliwego wykonania usunięcia wad Zamawiający może Dostawcę
obciążyć karami umownymi, zgodnie z postanowieniami §6 ust. 1 pkt. 3 i 4 niniejszej
umowy.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają
zgodnego oświadczenia woli Stron z zachowaniem formy pisemnej.
3. W przypadku zaistnienia sporu Strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu
miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Dostawcy.
§9
Integralne składniki umowy (załącznik)
1.

Oferta cenowa Dostawcy na materiały elektryczne do naprawy, rozbudowy i bieżącej
eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Myszkowa, stanowiącego własność
Gminy Myszków.

Zamawiający:

Sporządził: Radosław Haluk

Dostawca:

