Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa nr 272.1.2016
W dniu …………… r. pomiędzy:
Gminą Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Jastarnia - Tyberiusza Narkowicza
a ……………………………………….. z siedzibą w: ……………………………….………….,
NIP – ………………, REGON - ……………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………….
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, nieobciążonych
prawami osób lub podmiotów trzecich, impregnowanych, ryflowanych i nieryflowanych desek
o łącznej objętości 27,46 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został
w załączniku nr 3 do SIWZ i stanowi integralną część umowy.
§2
1. Rozmiary i ilości desek, będących przedmiotem dostawy:
a) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:
grubość:
60 mm
tolerancja: +/- 1 mm
145 mm
tolerancja: +/- 2 mm
szerokość:
długość:
423 cm
tolerancja: +/- 3 mm
ilość:
600 szt.
razem objętość: 22,08 m3
b) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:
grubość:
60 mm
tolerancja: +/- 1 mm
szerokość:
145 mm
tolerancja: +/- 2 mm
długość:
250 cm
tolerancja: +/- 3 mm
ilość:
50 szt.
razem objętość: 1,09 m3
c) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:
grubość:
60 mm
tolerancja: +/- 1 mm
szerokość:
145 mm
tolerancja: +/- 2 mm
długość:
210 cm
tolerancja: +/- 35 mm
ilość:
150 szt.
razem objętość: 2,74 m3
d) Deska impregnowana, ryflowana jednostronnie o wymiarach:
grubość:
60 mm
tolerancja: +/- 1 mm
szerokość:
145 mm
tolerancja: +/- 2 mm
długość:
150 cm
tolerancja: +/- 3 mm
ilość:
26 szt.
razem objętość: 0,34 m3
e) Deska impregnowana, nieryflowana o wymiarach:
45 mm
tolerancja: +/- 1 mm
grubość:
szerokość:
170 mm
tolerancja: +/- 2 mm
długość:
610 cm
tolerancja: +/- 5 mm
ilość:
26 szt.
razem objętość: 1,21 m3

2. Wykonawca powiadomi Zawiadamiającego o planowanym terminie dostawy nie później 2 dni
robocze przed tym terminem.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w dzień roboczy w godzinach pracy MZP tj. od godz.
7.30 do godz. 15.30 własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko na teren
Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni.
4. Po dostarczeniu przedmiotu umowy na terenie MZP zostanie dokonany przez upoważnione
osoby odbiór ilościowy desek objętych dostawą.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone deski:
a) są niezgodne w zakresie rodzaju i rozmiarów ze szczegółowym opisem zamówienia,
b) ilość dostarczonych desek jest niezgodna z ilością deklarowaną przez Wykonawcę,
c) posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia lub wypadające sęki;
Zamawiającemu działającemu przez osoby upoważnione przysługuje prawo odmowy odbioru
części lub całości przedmiotu umowy. Zamawiający sporządzi protokół określający ilość
nieodebranych desek oraz zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający może
wyznaczyć kolejny termin dostawy o ile nie naruszy to terminu określonego w par. 3 niniejszej
umowy. Procedura czynności odbioru dostawy zostanie powtórzona.
6. Wykonawca odpowiada wady dostarczonych desek nieujawnione podczas dostawy
i zobowiązuje się do ich wymiany na własny koszt, na deski o odpowiedniej jakości w terminie
do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego faksem lub pocztą
elektroniczną o ujawnieniu wad.
7. Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących realizacji umowy:
a) Telefoniczne na numer:
………………………………………………....
b) Faksem na numer:
…………………………………………………………
c) Pocztą elektroniczną na adres ………………………………………....
§3
Wyznacza się termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia niniejszej
umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w
kwocie:………………… zł powiększone o podatek VAT w kwocie ………………zł, co
stanowi łącznie wynagrodzenie brutto w kwocie ……………………………….. zł
(słownie ……………………………………………………………………………… złotych).
2. Ustala się następujące terminy i wysokości faktur składanych Zamawiającemu przez
Wykonawcę:
2.1. 90% wynagrodzenia, czyli.................. zł brutto zostanie zafakturowane po odbiorze ilościowym
dostawy. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół ilościowy bez zastrzeżeń
podpisany przez strony umowy.
2.2. 10% wynagrodzenia, czyli .................. zł brutto zostanie zafakturowane po przeprowadzeniu
końcowego odbioru jakościowego. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół
jakościowy bez zastrzeżeń podpisany przez strony umowy
3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na
konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od dnia wpływu
faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku MZP w Jastarni.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 587 – 10 – 01- 554.
6. Zamawiający upoważnia do działania przy realizacji umowy jednostkę budżetową pod nazwą
Miejski Zarząd Portu w Jastarni, w skrócie MZP. W związku z powyższym fakturę z tytułu
niniejszej umowy należy wystawić na Miejski Zarząd Portu, ul. Portowa 43, 84-140 Jastarnia;
REGON: 220669684, NIP 5871658515.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i potencjał niezbędne dla wykonania
przedmiotu umowy.

2. Nadzór nad realizacją dostaw objętych niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić
będzie Mirosław Mońko – Kierownik Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia .
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§6
W razie stwierdzenia przez Komisję powołaną przez Zamawiającego niewykonania lub
nieprawidłowego wykonania dostaw określonych w § 1 Zamawiający ma prawo:
zlecić wykonanie dostawy innemu Wykonawcy na koszt tego Wykonawcy, z którym zawarto
niniejszą umowę;
zerwać umowę bez wypowiedzenia i bez odszkodowania.
W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w wysokości 20%
wartości umowy.
Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kary umownej w wysokości 0,5%
wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Kary liczone są od wartości brutto, płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, a w przypadku kary określonej w pkt 3 Zamawiający
uprawniony jest do jej potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy.
Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających
z niniejszej umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dłuższy nie 14 dni,
w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy
w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych
obowiązków,
w przypadku skreślenia Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców lub ogłoszenia jego upadłości,
w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną,
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§7
Wykonawca udziela ………… letniej gwarancji, licząc od daty dostawy , na niewystępowanie
procesów gnilnych w dostarczonych deskach. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są we
wzorze przedstawionym w zał. nr 3 do SIWZ.
§8
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub
informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku, gdy konieczność ich
wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych,
gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, treści umowy z podwykonawcami lub
zmiany podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego
w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt. 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian
umowy dotyczących w szczególności:
a) zmiany parametrów przedmiotu umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) przy
zachowaniu ceny określonej w niniejszej umowie,
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, w tym osób
odpowiedzialnych,
c) zmiany siedziby, danych teleadresowych jednej ze stron umowy,

d) zmian w zakresie miejsca dostawy, wynikających ze zmian organizacyjnych.
4. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towaru i usług strony umowy
postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto
zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującego w chwili powstania
obowiązku podatkowego.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszystkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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