Załącznik nr 6
Umowa nr
zawarta pomiędzy: Gmina Miasto Łęczyca z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
NIP 775-240-50-45 reprezentowana przez podmiot: Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z
siedzibą w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, REGON 473268414, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Karola Niewiadomskiego – Dyrektora Jednostki
przy kontrasygnacie:
Moniki Misztal-Staniszewskiej – Główny Księgowy Jednostki
a ....................................................................................................................... reprezentowaną przez:
zawarta została w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego ZP.121/3/2018 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579t.j z późn.zm ) umowa o następującej
treści:
§1
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów do modernizacji i naprawy ulic
i chodników na terenie miasta Łęczyca w ilości i za cenę ustaloną na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia ..................................... wybranej w trybie przetargu nieograniczonego
według poniższej kalkulacji:

L.p.

Nazwa
przedmioty
zamówienia

j. m

Ilość

1

2

3

4

1

Kostka brukowa
szara cegła 6 cm

m2

972

2

Kostka brukowa
szara cegła 8 cm

m2

980

3

Kostka brukowa
czerwona cegła 8
cm

m2

121

4

Krawężnik szary
15x30x100

szt

420

5

Obrzeże szare
6x20x100

szt

768

6

Płyta ażurowa
szara 60x40x10

szt

4480

Cena
Ogółem
jednostkowa
netto (4x5)
netto
5

Wartość zamówienia brutto suma 1-5

6

VAT %

Ogółem
brutto

7

8

2) Ceny podane w ust 1 zawierają koszty materiałów do modernizacji i naprawy ulic
i chodników na terenie miasta Łęczyca oraz załadunku transportu i rozładunku
samochód HDS na terenie Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska”.
3) Wynagrodzenie za dostawę jest stałe i nie podlega zmianom w czasie obowiązywania umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości materiałów w stosunku
do określonej w zależności od potrzeb. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosił
żadnych kosztów z tym związanych.
§2
1. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 15.12.2018 r.
2. Dostawa odbywać się będzie partiami zgodnie z zamówieniami przekazywanymi
Wykonawcy telefonicznie według bieżących potrzeb zamawiającego. Czas dostawy nie
może przekraczać 3 dni od otrzymania zamówienia.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale
Podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) siłami własnymi
b) siłami podwykonawców …………………………………
2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez
Zamawiającego Podwykonawcę , jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w
sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.
3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej
umowy.
c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do
przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
1) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.
2) Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się
następującą procedurę:
1.) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2.) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo :
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy lub - o
wartości większej niż 50 000 zł.
3.) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość umowy o
podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich,
należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia
umowy.
4.) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą ust 5 pkt. 1.) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi
określone w ust. 5 pkt 2.)
6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.
7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót,
przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
8. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w części
odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub
prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot
należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana
płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faksem lub
pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia
otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest
natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie
płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.
10. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców Wykonawcy.
11. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, zasądzający zapłatę od
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647(1) §5 Kodeksu Cywilnego lub
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności
na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający,
zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w
pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim
zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje
całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez
Wykonawcę.
12. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a w przypadku
wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w
przypadku dostaw i usług, po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy
Zamawiającemu, zgodnie z ust. 5.
13. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.
14. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie
z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
§4
1) Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odsetek oraz kar
umownych w niżej określonych sytuacjach i wysokościach:
a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne za zwłokę w zapłacie
poszczególnych faktur w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki,
b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz ze zwrotem kosztów przeprowadzenia
postępowania,
c. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 1 ust. 1,
d. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji
zamówienia, których obowiązek wynika z treści § 2 ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki.
2) W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewyższających wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie
uzupełniające).
§5
1) Zamawiający dokona zapłaty za towar przelewem po dostawie każdej partii towaru
i otrzymaniu faktury w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.
§6
1. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w § 2 ust 2
do zrealizowania dostawy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
2. W przypadku dostarczenia materiału
nie spełniającego norm przewidzianych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy.
§7
1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie
czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę.
§8

1) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) W sprawach nie regulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późn.zm) oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

