wzór

UMOWA URB/UZP /7/2019

załącznik nr 5

Zawarta w dniu ……………………….2019 roku w Gnieźnie pomiędzy:
URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 24/25,
62-200

Gniezno,

wpisaną

do

Rejestru

Przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod nr
KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości 23.040.000,00 zł.,

NIP: 7840041944,

REGON: 630952490, zwaną w dalszej treści umowy Kupującym,
reprezentowaną przez:
a
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej kwoty, o
której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

§1.
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność fabrycznie nowych opon do
pojazdów silnikowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r gdzie :
OPONA 315/80Rx22,5 20PR TL - 16 szt
OPONA RADIALNA 315/80Rx22,5 166/150L TL - 16 szt
OPONA 265/70Rx19,5 TL 143/141J 24 szt
OPONA GOODYEAR KMAXS 315/80Rx22,5 TL- 4 szt
OPONA GOODYEAR KMAXD 315/80Rx22,5 TL -10 szt
OPONA 9.00R20 14PR 1 szt
DĘTKA do opony 9.00R20 1 szt
OCHRANIACZ DĘTKI 9.00R20 1 szt
OPONA 245/70Rx17,5 M+S TL 136/134M

6 szt

OPONA 235/70Rx17,5 M+S TL 132/130M

4 szt

OPONA 225/65R16C TL 112/110R

4 szt

OPONA 225/65R16C TL 112/110R

2 szt

OPONA 215/75R16C TL CONTINENTAL contivan contact 100 116/114R 2 szt
OPONA 215/75R16C TL 116/144R 4 szt
OPONA 165/70R14C TL 4 szt

OPONA 165/70R14C TL 2 szt
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OPONA 195/70R15C TL 4 szt
DĘTKA 8.25x20 4 szt
OCHRANIACZ DĘTKI 8.25x20 4 szt
OPONA 315/80Rx22,5 TL ZZ (podwójna zetka) bieżnikowana 8 szt
OPONA 295/80Rx22,5 TL M+S 12 szt
OPONA 295/80Rx22,5 TL ZZ (podwójna zetka) bieżnikowana 14 szt
OPONA 315/80Rx22,5 TL M+S 12 szt 166/150L
2 .Integralną część umowy stanowi Oferta Wykonawcy.
§2.
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od ……………2019 do ……………2020
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony w ramach niniejszej umowy
przedmiot umowy na okres ………………… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
Dokumentacja gwarancyjna zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu dostarczenia towaru.
3. Udzielona gwarancja nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z rękojmi.
4. Reklamacja złożona w ramach gwarancji zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia reklamowanej opony.
5. W przypadku uznania reklamacji Zamawiając ma prawo do bezpłatnej wymiany opony na nową
wolną od wad lub zwrotu 100 % kosztów zakupu według jego wyboru.
6. W przypadku wymiany Przedmiotu Umowy w ramach gwarancji termin biegnie na nowo od dnia
dostarczenia nowej opony.
7. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu, na który została zawarta lub wcześniej po
wykorzystaniu maksymalnej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1.

§ 3.
1. Dostawy towaru będą odbywały się sukcesywnie, po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego
zamówienia (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej) w maksymalnym
terminie 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
2. Dostawy będą realizowane w dni pracujące Zamawiającego, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Wykonawca będzie realizował dostawy towaru w oparciu o złożone zamówienia. Dostawy będą
realizowane do siedziby Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Chrobrego 21 w Gnieźnie lub do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A.
4. Zmiana miejsca dostawy towaru nie wpływa w żaden sposób na zmianę warunków umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonego towaru będzie zgodna z obowiązującymi
normami przedmiotowo – jakościowymi oraz w I klasie jakości.

2

6. Koszt przewozu, opakowania, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ponosi
Wykonawca.

§ 4.
1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiotu umowy na kwotę:
netto:
brutto :
w tym :
OPONA 315/80Rx22,5 20PR TL – 1 szt.
Netto :
Brutto :
OPONA RADIALNA 315/80Rx22,5 166/150L TL – 1 szt
Netto:
Brutto:
OPONA 265/70Rx19,5 TL 143/141J 1 szt.
Netto :
Brutto :
OPONA GOODYEAR KMAXS 315/80Rx22,5 TL- 1 szt.
Netto:
Brutto:
OPONA GOODYEAR KMAXD 315/80Rx22,5 TL -1 szt.
Netto :
Brutto :
OPONA 9.00R20 14PR 1 szt
Netto:
Brutto :
DĘTKA do opony 9.00R20 1 szt
Netto :
Brutto :
OCHRANIACZ DĘTKI 9.00R20 1 szt
Netto:
Brutto :
OPONA 245/70Rx17,5 M+S TL 136/134M
Netto :
Brutto :

1 szt

OPONA 235/70Rx17,5 M+S TL 132/130M
Netto:
Brutto:

1 szt

OPONA 225/65R16C TL 112/110R
Netto :
Brutto :

1 szt

OPONA 225/65R16C TL 112/110R
Netto:
Brutto :

1 szt
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OPONA 215/75R16C TL CONTINENTAL contivan contact 100 116/114R 1 szt
Netto:
Brutto:
OPONA 215/75R16C TL 116/144R 1 szt
Netto :
Brutto :
OPONA 165/70R14C TL 1 szt
Netto :
Brutto:
OPONA 165/70R14C TL 1 szt
Netto:
Brutto :
OPONA 195/70R15C TL 1 szt
Netto:
Brutto :
DĘTKA 8.25x20 1 szt
Netto :
Brutto :
OCHRANIACZ DĘTKI 8.25x20 1 szt
Netto:
Brutto :
OPONA 315/80Rx22,5 TL ZZ (podwójna zetka) bieżnikowana 1 szt
Netto :
Brutto :
OPONA 295/80Rx22,5 TL M+S 1 szt
Netto:
Brutto :
OPONA 295/80Rx22,5 TL ZZ (podwójna zetka) bieżnikowana 1 szt
Netto :
Brutto :
OPONA 315/80Rx22,5 TL M+S 166/150L 1 szt.
Netto :
Brutto :
1.

W zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zamiany ilości towaru ( zwiększyć lub zmniejszyć)

wskazanego w formularzu asortymentowo - cenowym w ramach wartości umowy;
2.

Nie dopuszcza się w trakcie trwania umowy, zmian cen jednostkowych określonych
w formularzu asortymentowo - cenowym;

3.

Zapłata za dostarczony przedmiot umowy będzie zrealizowana w terminie …………… dni od
daty wystawienia faktury VAT, na konto nr ………………………………………. wskazane przez
Wykonawcę pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia.

4.

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty
wystawienia.

5.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług, a konto
bankowe wskazane na fakturze jest kontem firmowym do którego prowadzony jest rachunek
bankowy VAT.
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§ 5.
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
Po stronie Zamawiającego
Po stronie Wykonawcy:

§ 6.
1.

W przypadku opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości brutto 100,00 zł. ( sto
złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

2.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona drugiej
stronie karę umowną w wysokości 15 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust.1 niniejszej
Umowy.

3.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w części przekraczającej
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia o którym mowa w § 4
ust. 1 Umowy.

§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca wykonuje dostawy lub usługę niezgodnie z umową, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w

wyznaczonym

przez

Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął
wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8.
1.Zmiany treści niniejszej Umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron,
z zachowaniem formy pisemnej poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do
umowy.
2. Możliwość zmiany umowy istnieje w okolicznościach wskazanych w art.144 ust 1 pkt 2-6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
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§ 9.
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd
właściwy dla Siedziby Zamawiającego..
§ 10.
Umowę

sporządzono

w

trzech jednobrzmiących

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

załączniki:
1. Oferta Wykonawcy
2. Formularz asortymentowo cenowy
3. Klauzula informacyjna RODO

Zamawiający

Wykonawca
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dla

