Załącznik Nr 2
do Zapytania Ofertowego
ZP. 271.A.11.2019
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

PROJEKT
UMOWA
ZP.272.A….2019
zawarta w dniu …………. 2019 roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Miasta Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez:
- …………………………………………
- ………………………………
przy kontrasygnacie …………………
- ………………………………
a
…………………………………………. mającą siedzibę w ……………. przy ……………..,
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowaną przez:
- …………………………………………
o następującej treści:

- …………………………………

§1
Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) i warunkach przedstawionej i przyjętej oferty
w trybie zapytania ofertowego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie pn. „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Cmentarza Komunalnego
w Starorypinie Prywatnym”.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na teren Cmentarza Komunalnego
w Starorypinie Prywatnym zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego
ZP.271.A.11.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
złożoną Zamawiającemu w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe, nie
podlega waloryzacji i wynosi netto ……., VAT …… brutto………….. złotych
(słownie: ………………………………….. złotych …./100).
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie po
dostarczeniu materiałów na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę
(poprzedzonej protokołem zdawczo – odbiorczym).
Dopuszcza się możliwość płatności częściowych za dostawy zrealizowane w danym
miesiącu.
Faktury należy wystawić na adres:
1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
NIP 892 – 10 – 00 – 795.
2) Odbiorca: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, przelewem na konto wskazane
w fakturze w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego, prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona
Wykonawcy.
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7. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności
związanych z realizacją dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich.
§4
1. Realizacja zadania nastąpi od dnia ……………… do dnia ………………
2. Materiały będą dostarczone maksymalnie w trzech dostawach.
3. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał Wykonawcy konieczność zrealizowania
dostawy materiałów z dwudniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie będzie realizowane
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie.
§5
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Materiały dostarczane Zamawiającemu muszą posiadać stosowne aprobaty
i deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie ww. materiałów
w budownictwie, które należy dołączyć przy dostawie.
2) Dostawa i rozładunek materiałów przez Wykonawcę w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości
Starorypin Prywatny.
3) W przypadku dostawy materiałów na paletach zwrotnych (bez wpłacania
kaucji) Zamawiający będzie zwracał palety transportowe sukcesywnie
w miarę postępu zużywania materiałów, które zostały na nich dostarczone.
Wykonawca nie będzie stosował w tym zakresie ograniczeń. Odbiór palet leży
po stronie Wykonawcy.
4) Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 8.00 – 15.00 od
poniedziałku do piątku, odbiór w innych godzinach i dniach jest wykluczony,
chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru.
5) Dostarczone materiały muszą być należycie zabezpieczone.
§6
1. Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania przez
Wykonawcę materiałów.
2. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego za odbiór sprawdzi każdą dostawę pod
względem ilościowym i jakościowym i w razie stwierdzenia nieprawidłowości złoży
pisemną reklamację do Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dostawy.
Uzgodnienie w sprawie reklamacji może zostać dokonane telefonicznie, potwierdzone
na piśmie. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych wymieniu lub uzupełni materiały na
swój koszt.
§7
W przypadku zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto zgłoszonej dostawy za każdy dzień zwłoki.
§8
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: ……………, tel. ……………………..,
e-mail: ………………………..;
2) ze strony Wykonawcy: ………………, tel. …………….., e-mail: …………...
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§9
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych
i wynikających z niniejszej umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona w Zapytaniu
ofertowym przez Wykonawcę.
§ 12
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd
dla Zamawiającego.
§ 13
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata …………………………….

Strona 3 z 3

