
Umowa nr DGN.1.2211.9.2016

zawarta w dniu ................... 2016 r. w Poznaniu 

pomiędzy: 

Miastem Poznań

Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji – Samorządowym Zakładem Budżetowym,

ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, NIP: 209-00-01-440, reprezentowanym przez:

Zbigniewa Madońskiego – Dyrektora

przy kontrasygnacie Anny Samelak – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące demontaż

istniejących  tablic  z  regulaminem  oraz  wykonanie,  dostawę  i  montaż  nowych  tablic

z regulaminem oraz znaków na terenach przyległych do wyznaczonych obszarów wodnych

w Poznaniu  zgodnie  z  Opisem  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym  załącznik  nr  1  do

niniejszej umowy, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy musi zostać wykonany:

a) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

b) z należytą starannością, w tym z zapewnieniem bardzo dobrej jakości wykonania napisów

na tablicach z regulaminem oraz grafik znaków,

c) przy  zachowaniu  obowiązujących  przepisów  prawnych,  w  szczególności  w  zakresie

sposobu oznakowania obszarów wodnych, oznakowania pionowego dróg i ulic, ochrony

środowiska oraz bhp i p. poż.;

d) z  wykorzystaniem  materiałów  i  technologii  zapewniających  wysoką  odporność  na

warunki atmosferyczne panujące na obszarach wodnych oraz akty wandalizmu.

3. Po  realizacji  przedmiotu  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  przywrócić  teren  objęty

robotami do stanu pierwotnego, naprawić ewentualne szkody, w tym odtworzyć uszkodzoną

zieleń.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  należyte  kwalifikacje  i  uprawnienia  niezbędne  do

realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym będzie miała miejsce realizacja
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przedmiotu umowy,  otrzymał  od Zamawiającego wszelkie  informacje,  o  które  się  zwracał

i nie zgłasza żadnych uwag w tym zakresie.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia, tj. do dnia .............................. 2016 r.

2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ...... miesięcy gwarancji liczonej od dnia podpisania

bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 umowy.

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:

a) zachowanie właściwych parametrów foto- i kolorymetrycznych tablic z regulaminem,

b) zachowanie właściwych parametrów foto- i kolorymetrycznych folii samoprzylepnej oraz

jej odporność na odklejanie się od tarczy znaków,

c) trwałość mocowań tablic i tarczy znaków do stelażu / słupa,

d) odporność części składowych tablic i znaków na korozję,

e) odporność części składowych tablic i znaków na zginanie i skręcanie pod wpływem siły

wiatru,

f) stabilność fundamentu betonowego.

4. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  w  czasie  trwania  gwarancji

w przedmiocie umowy wystąpiła usterka, dokona on stosownego zgłoszenia na adres e-mail

Wykonawcy podany w § 4 umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania koniecznych

napraw lub wymiany wadliwych części w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia oraz

potwierdzenia  tego  faktu  Zamawiającemu  poprzez  przesłanie  mu  na  adres  e-mail  podany

w § 4 umowy zdjęć naprawionych lub wymienionych części.

§ 3

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie zryczałtowanej na kwotę: ...................

......................................................................................................................................................

§ 4

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia jego wykonania i zgłoszenia tego

faktu na adres e-mail Zamawiającego podany w ust. 2 w formie pisemnego protokołu odbioru

podpisanego przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Z ramienia Zamawiającego do kontaktu i odbioru przedmiotu umowy upoważniona jest Pani

Julianna Maciejewska, nr tel. (61) 835 7904, e-mail: j.maciejewska@posir.poznan.pl, lub inna

osoba wskazana przez Zamawiającego.

3. Z ramienia Wykonawcy do kontaktu i podpisania protokołu upoważniony/a jest ......................

....................................................................................................................................................
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§ 5

1. Zapłata  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  nastąpi  po  jego  wykonaniu  i  odbiorze

dokonanym według zasad określonych w § 4 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia do

siedziby Zamawiającego.

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu ze

swojego rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP: 209-00-01-440).

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP: ..............................).

§ 6

1. Strony umowy postanawiają,  że  w przypadku niewykonania  lub  nienależytego wykonania

przedmiotu umowy naliczane będą kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia

w realizacji przedmiotu umowy;

b) w wysokości 20,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za odstąpienie od umowy

przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

c) w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia

w usunięciu  usterek  w  przedmiocie  umowy  licząc  od  dnia  ustalonego  przez  Strony

umowy  jako  termin  ich  usunięcia  w  przypadku  stwierdzenia  usterki  podczas

podpisywania protokołu odbioru lub w terminie 14 dni  od dnia dokonania zgłoszenia,

o którym mowa w § 2 ust. 4.

3. Kwota  kary  umownej  może  zostać  potrącona  z  wynagrodzenia  należnego  za  wykonanie

przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony  zastrzegają  prawo  dochodzenia  odszkodowania przewyższającego  wysokość

zastrzeżonych w ust. 2 kar umownych.

§ 7 

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  w  formie  pisemnego  aneksu  pod

rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część umowy.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu

cywilnego. 

4. Powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy  spory  będą  rozpatrywane  na  drodze  postępowania

sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 8

Umowę  spisano  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach:  2  egzemplarze  dla  Zamawiającego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
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