Załącznik nr 5 do SIWZ
OA-3310/2/2012

- Wzór UMOWA Nr: ……………………
z dnia ……………… r. zawarta pomiędzy:
Powiatowym Urzędem Pracy, mającym swą siedzibę w Pucku przy ul. Wejherowskiej 43a,
NIP 587-10-23-018, REGON 191927600 reprezentowanym przez:
Zygmunta Orła___________________________Dyrektora PUP
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………… reprezentowanym przez:
…………………._______________________…………………
zwanym w dalszej części „Dostawcą”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …………….. r.,
(ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ………………… z dnia ……………….. r.)
przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści :

§1
1. Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, Dostawca przyjmuje do realizacji zamówioną przez
Zamawiającego dostawę materiałów budowlanych zgodnie z wykazem materiałów do zakupu
w 2012r. stanowiącym załącznik do umowy.
2. Ilości materiałów podanych w załączniku do złożonej oferty są ilościami maksymalnymi.
Ostateczna wielkość zamówienia poszczególnych materiałów zależała będzie od faktycznych
potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części dostawy, przy czym wartość
dostawy, z której rezygnuje Zamawiający nie przekroczy 20% wartości całego zamówienia.
§2
1. Dostawca będzie dostarczał materiał lub wyrób określony w § 1 na podstawie zamówienia
składanego przez Zamawiającego w częściach, tj. w ilościach i asortymencie wskazanym
w zamówieniu w ciągu 48 godzin od dnia złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie (w
przypadku dostawy drzwi i ościeżnic termin dostawy wynosi 14 dni).

2. Dostawa oraz rozładunek zamówionych materiałów lub wyrobów do magazynu
mieszczącego się przy obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy ul. Orzeszkowej 7
będzie odbywała się od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 15
00

00

3. Ilościowy i jakościowy odbiór materiałów będzie dokonywany przez Zamawiającego
w oparciu o złożone zamówienie.
§3
W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający zwróci na koszt Dostawcy wyroby będące
przedmiotem reklamacji w celu wymiany ich na wolne od wad.
§4
1. Strony ustalają, iż za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
umowne na podstawie oferty Dostawcy w kwocie netto …………… zł (słownie: ………
……………………………………..), do której zostanie doliczony podatek VAT ……..%
w kwocie ………………………… zł (słownie: ………………………..), co daje łączną
kwotę brutto ………………………………zł.
2. Wynagrodzenie ujęte w pkt 1 może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem § 1 pkt 3.
3. Ceny jednostkowe określone przez Dostawcę w wykazie zostały ustalone na okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Zapłata za zakupiony materiał nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto
Dostawcy wskazane w fakturze w terminie 21 dni od jej otrzymania przez
Zamawiającego.
5. Warunkiem dokonania zapłaty będzie dołączenie przez Dostawcę oświadczenia
stwierdzającego sprawność i kompletność przedmiotu dostawy.
§5
Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do 31.08.2012 r.
§6
1. Dostawca oświadcza, że dostarczone materiały budowlane spełniają wymogi ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.
2. Dostawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu na jego żądanie stosowne dokumenty
potwierdzające fakt dopuszczenia materiałów do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych
i prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania
jakościowe odnośnie tego typu materiałów.
§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w zrealizowaniu dostawy uzgodnionej partii materiałów, o których mowa w §2
pkt1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za daną partię materiałów za
każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia
umownego brutto wadliwych materiałów za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu
wyznaczonego na usunięcie wady, usterki,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10%.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.), oraz
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Spory mogące powstać przy realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo
sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa spisana została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje Zamawiający
a 1 egz. Dostawca.
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