
Umowa Nr  …........../projekt

zawarta zgodnie z art.  4 pkt  8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych w dniu

….........2019r   pomiędzy:

Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-250 Czeladź
ul. 17 Lipca 27
reprezentowany przez: Aneta Jóźwin - Rybska –  Dyrektor MOPS  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

….....................................................................................  zwany  w dalszej części umowy   „ Wykonawcą”

§ 1

1.  Wykonawca  sprzedaje  towary  a  Zamawiający  nabywa  na  własność  towary  (materiały)  budowlane  i

remontowe, według wcześniej  złożonego zamówienia. Zamówienia składane będę Wykonawcy pisemnie,

faxem lub mailowo. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać otrzymanie każdego zamówienia w sposób w

jaki zamówienie otrzymał.

2. Każdy z materiałów budowlanych i/lub narzędzi musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku,

licząc  od daty  faktycznej  dostawy,  być  dobrej  jakości  oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty

dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

3. Wszystkie powyższe materiały budowlane i/lub  narzędzia muszą być zgodne z normami obowiązującymi

w Polsce i Unii Europejskiej. 

4. Wykonawca udziela gwarancji – zgodnej z gwarancją producenta materiałów budowlanych i/lub narzędzi. 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas  poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania 

dostarczonych materiałów budowlanych i/lub narzędzi, usterki, wady oraz uszkodzenia. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia go (telefonicznie, faxem

lub mailowo) jest zobowiązany do wymiany wadliwych materiałów na materiały wolne od wad. W przypadku

wymiany lub naprawy towaru, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od nowa. Wymiana towaru nastąpi na

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

                                                                                  § 2

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczania  zamówionego  towaru  do  siedziby  Zamawiającego

własnym transportem i na własny koszt.

2.  Termin  realizacji  każdego  zamówienia  wynosi  7  dni  roboczych  od  dnia  złożenia  zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, ze wskazaniem jej

dnia  i  godziny,  drogą  elektroniczną  w  formie  e-maila  wysłanego  na  adres:

administracyjny.mops@mops.czeladz.pl, najpóźniej na dzień przed planowaną dostawą.

3. W  przypadku  ustalenia  przy  odbiorze,  że  dostawa  jest  niekompletna  lub  nie  spełnia  wymogów

określonych w Umowie, Wykonawca , w terminie 7 dni, zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy

pełnowartościowy lub uzupełnienia braków na koszt własny.

4. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  i  ryzyko  związane z  dostawą  materiałów do momentu odbioru

przez Zamawiającego.

5. Wykonawca  gwarantuje,  że  dostarczony  towar  będzie  fabrycznie  nowy,  nie  noszący  znamion

użytkowania, wolny od wad oraz pełnowartościowy w pierwszym gatunku.

6. Opakowania  dostarczonych  materiałów  winny  być  nienaruszone,  posiadające  zabezpieczenia

zastosowane przez producenta oraz znaki  identyfikujące produkt,   a w szczególności  znak towarowy

produktu lub markę artykułu. 
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§ 3

1.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:

1) po stronie Zamawiającego:....................................  

2) po stronie Wykonawcy: …......................................

2. Osoby wymienione w ust. 1  są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych

informacji,  podejmowania  innych  niezbędnych  działań wynikających  z  umowy,  koniecznych  do

prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i nie

wymaga zmian treści umowy.

§ 4

1.Umowa zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

2.Umowa będzie realizowana sukcesywnie do 31.12.2019r lub do wykorzystania kwoty wynagrodzenia, o

którym mowa w § 6 - w zależności od tego, które nastąpi pierwsze.

§ 5

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje  się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie do

kwoty netto …................. plus podatek Vat …% tj.: …............ co stanowi łącznie kwotę brutto:..............  zł

słownie: …...............................

§ 6

1.  Należność  zgodnie  z  przedstawioną  fakturą  Vat  za  sprzedaż  towarów  będzie  płatna  przelewem  na

rachunek bankowy Wykonawcy : …..........................................................................................................

w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  do siedziby  Zamawiającego.

2.   Zamawiający informuje, że w związku z centralizacją podatku od towarów i usług, od dnia 01 stycznia

2017 r. faktury VAT powinny być wystawiane w następujący sposób:

„Nabywca:
Miasto Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
NIP:6252448720
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-250 Czeladź
ul. 17 Lipca 27.“

§ 7

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

-z tytułu rozwiązania  umowy przez Wykonawcę w wysokości  10% wartości  brutto o której  mowa w  § 6

umowy płatną w terminie 7 dni od daty wezwania do jej zapłaty,

-z tytułu opóźnienia dostawy zamówionego towaru w wysokości 0,5% wartości brutto o której mowa w § 6

umowy za każdy dzień opóźnienia płatną  w terminie 7 dni od daty wezwania do jej zapłaty.

2.  Kwoty  wynikające  z  naliczenia  przez  Zamawiającego  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ustępie

poprzedzającym  zostaną  w  pierwszej  kolejności  potrącone  przez  Zamawiającego  z  wynagrodzenia

przysługującego Wykonawcy, na co wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
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3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przekraczającego  wysokość  kar

umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Stronom przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Zamawiający wprowadza zakaz stosowania art. 509 i następnych Kodeksu cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwie

dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.   

        Zamawiający                                                                                                                     Wykonawca
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