Umowa Nr EZ-MR15 -12/2017 (wzór)
zawarta w dniu ………………2017 r. pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 73-110 Stargardzie, ul. Okrzei 6, tel. 91 57712-74, faks. 91 577-21-28, e-mail sekretariat@mpgk.stargard.pl, NIP 854-001-15-20, REGON 811115758, kapitał
zakładowy 56.825.500 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr
0000033245,które reprezentują:
Lucyna Walawska
– Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych
Piotr Tomczak
– Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
W wyniku postępowania prowadzonego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 oz.1579) Prowadzone jest na podst. § 8 Regulaminu udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 30.000 euro przez MPGK Sp. z o.o. w
Stargardzie została zawarta umowa następującej treści

§ 1.

Przedmiot umowy.
1. Na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu i przenosić na
Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy
uzgodnioną cenę za następujący asortyment towarów:
L.P

NAZWA

1

Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa
(wyznaniowa) :
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312
mm,
3. Tło tabliczki koloru czarnego,
4. Pasek biały o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
czarny 1,5 mm i pasek koloru białego do 3,00 mm,
5. W górnej części tabliczki krzyż koloru białego o
wym. 670 mm na 360 mm koloru białego. Pod krzyżem
liść palmy (wygięty) o wym. 100,00 mm koloru białego.
Z prawej strony napis dużymi literami : Ś.P. o wym.
100,00mm 150,00 mm z kropkami koloru białego,
6. Z lewej strony liścia palmy na dł. 950 mm gwiazdka
koloru białego o wym. 170,00 mm x 170,00 mm, pod
gwiazdką 60,00 mm krzyżyk koloru białego o wym.
20,00 mmx 10,00 mm, poniżej w odległości 180 mm
napis dużymi literami : AVE MARIA o wym. 103,00 x
103,00 mm i na dł. 120,00 mm.

jm

szt.

Ilość

210

Cena
jednostk
owa
netto w zł

Wartość
netto w
zł

Wartość
brutto w zł
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Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa
(wyznaniowa) :
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312,
3. Tło tabliczki koloru czarnego,
4. Pasek biały o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
czarny 1,5 mm i pasek koloru białego do 3,00 mm,
5. W górnej części tabliczki krzyż koloru białego o
wym. 670 mm na 360 mm koloru białego. Pod krzyżem
liść palmy (wygięty) o wym. 100,00 mm koloru białego.
Z prawej strony napis dużymi literami : Ś.P. o wym.
100,00mm 150,00 mm z kropkami koloru białego,
6. Z lewej strony liścia palmy na dł. 950 mm gwiazdka
koloru białego o wym. 170,00 mm x 170,00 mm, pod
gwiazdką 60,00 mm krzyżyk koloru białego o wym.
20,00 mmx 10,00 mm, poniżej w odległości 180 mm
napis dużymi literami : SPOCZYWAJ W SPOKOJU o
wym. 103,00 x 103,00 mm i na dł. 120,00 mm.

par

210
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Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa (
wyznaniowa):
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312
mm,
3. Tło tabliczki koloru białego,
4. Pasek czarny o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
biały 1,5 mm i pasek koloru czarnego do 3,00 mm,
5. W górnej części tabliczki krzyż koloru czarnego o
wym. 670 mm na 360 mm. Pod krzyżem liść palmy
(wygięty) o wym. 100,00 mm koloru czarnego. Z
prawej strony napis dużymi literami : Ś.P. o wym.
100,00mm 150,00 mm z kropkami koloru czarnego,
6. Z lewej strony liścia palmy na dł. 950 mm gwiazdka
koloru czarnego o wym. 170,00 mm x 170,00 mm,
pod gwiazdką 60,00 mm krzyżyk koloru czarnego o
wym. 20,00 mm x 10,00 mm, poniżej w odległości 180
mm napis dużymi literami : SPOCZYWAJ W
SPOKOJU o wym. 103,00 x 103,00 mm i na dł. 120,00
mm, koloru czarnego.

szt.

30
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Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa „świecka”:
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312
mm,
3. Tło tabliczki koloru czarnego,
4. Pasek biały o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
czarny 1,5 mm i pasek koloru białego do 3,00 mm,
W górnej części tabliczki liść palmy (wygięty) o wym.
100,00 mm koloru białego

szt.

10

5

Tabliczka na trumnę z tworzywa sztucznego:
1. Kształt prostokąta o wym. od 195 – 200,00 mm x
125,00 mm – 135,00 mm,
2. Tło koloru złotego od skraju tabliczki na dł. 3,00 mm,
pasek czarny wokoło prostokąta o gr. Do 1,00 mm,
przerwa 1,00 mm i pasek czarny 0,5 mm, z lewej
strony czarny krzyż, gdzie ramię krótkie o wym. 250,00
mm, a ramię dł. o wym. 440,00 mm. Poniżej miedzy
ramionami krzyża po obu stronach napis dużymi
literami Ś.P. o wym. 0,70 mm x 10,00 mm. Poniżej
dolnego ramienia krzyża w odległości 20,00 mm napis
małymi literami żył odstęp 30,00 mm lat w kolorze
czarnym, na odległości 30,00 mm zm. dnia w kolorze
czarnym i 10,00 mm poniżej napis w kolorze czarnym :
SPOCZYWAJ W SPOKOJU o wym. 0.50 x 0,80 mm.
Tło koloru złotego mat z połyskiem.

szt.

370

Razem:

2. Wartość ogółem netto: …………….. zł, słownie: ……………………………….…………………………..
Wartość ogółem brutto: …………………….. zł
3. Maksymalna wartość zamówienia objętego niniejszą umową nie przekroczy kwoty ……………….. netto tj.
słownie: ……………………………………………..

§ 2.

Okres obowiązywania.
1. Umowa obowiązuje od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 3.

Cena.
1. Cena o której mowa w §1 nie ulega zmianie przez okres trwania Umowy.

§ 4.

Ilość.
1. Ilości materiałów wyszczególnione w § 1. są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy
mogą ulec zmianie, wyliczonymi na podstawie średniego zużycia materiałów w 2017 roku i przewidywanego w
2018 roku. Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy według swoich rzeczywistych potrzeb, zastrzegając
sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych asortymentów towarów w stosunku do ilości określonych w §1.
Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia
ilości zamawianych towarów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi
asortymentami w danej kategorii towarów jak również pomiędzy poszczególnymi kategoriami towarów w zależności
od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie maksymalnego
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację niniejszej umowy, określonego w §1 ust. 3.,

§ 5.

Warunki dostawy.
1. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, na wcześniejsze e-mailowe lub faksowe zgłoszenie
Zamawiającego lub telefoniczne (w sytuacjach pilnych na życzenie klienta). Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt własny oraz na własne ryzyko.
2. Miejsce dostawy i wydania towaru: Stargard, ul. Spokojna 6.
3. Termin realizacji dostaw do 2 dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania ze strony Zamawiającego.
4. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostarczonej części towaru nastąpi na podstawie druku wydania WZ lub
protokole zdawczo - odbiorczym, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i
Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad w dostarczonym przedmiocie umowy za termin dostarczenia
uznaje się dzień ponownej dostawy zamówionego przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad.
6. Koszty dostawy, ubezpieczenia towaru w czasie transportu, rozładunku i załadunku ponosi wykonawca.
7. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Grażyna Mazurek oraz Aneta
Świtała.
8. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów w osobie …………………………………………...

§ 6.

Zapłata ceny.
1. Zapłata ceny za dostarczony przedmiot zamówienia przez Wykonawcę nastąpi po dokonaniu odbioru przez
Zamawiającego, bez stwierdzonych wad, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazanym przez niego na fakturze lub rachunku.
2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur lub
rachunków opisujących przedmiot zamówienia.
3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni
od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku – MPGK Sp. z o.o. Stargard, ul. S.Okrzei 6
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 854-001-15-20
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ………………
6. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Cesja i przeniesienie praw lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności

§ 7.

Rękojmia za wady.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczanych
towarów.

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są nowe, wolne od wad.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady w terminie do 7 od dnia ich zgłoszenia.
Wykonawca odbierze wadliwy towar na swój koszt i niebezpieczeństwo. Koszty dostarczenia wadliwego towaru do
Wykonawcy i z powrotem do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nie budzący zastrzeżeń.
§ 8.
Zwłoka Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od Umowy.
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub części Zamawiający, może żądać
zapłaty kary umownej w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości wynagrodzenia netto dla tej partii
towaru, z którą Wykonawca jest w zwłoce
2. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub części wynosi co najmniej 10 dni
Zamawiający może odstąpić od niewykonanej części Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych
należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości
20 % wartości wynagrodzenia ogółem netto (§ 1ust. 2).
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady,
Zamawiający może od Wykonawcy żądać kary umownej w wysokości – 0,5% wynagrodzenia umownego netto
wartości wadliwej partii towaru, za każdy dzień zwłoki. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu dostawy towarów do dnia odstąpienia od Umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody
będzie wyższa niż kara umowna.
6. Kary umowne naliczane się niezależnie od siebie i kumulują się.
7. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia
odstąpienia.

§ 9.
1. Zamawiający może odstąpić od całości lub niewykonanej części umowy w przypadku co najmniej dwukrotnego:
1) wystąpienia sytuacji odmowy przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy z uwagi na ujawnienie w nim
wad lub
2) wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 w terminie 90 dni od ujawnienia drugiego
przypadku, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.
Rozstrzyganie sporów.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

