Załącznik Nr2 do zaproszenia

PROJEKT UMOWY
Umowa zawarta w dniu ………………….. r. w Wołominie pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą
w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez: ...………………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie skarbnika ...………………………………………………………………………………..
a
…………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która w Gminie
Wołomin nastąpiła od 1 stycznia 2017 roku, Zamawiający informuje, że:

•Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP: 1251333722,

•Jednostką realizującą/Płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek wykonania zadania pn. Magnolie dla
Wołomina, w tym zakupu i dostawy:

1)100 drzew magnolii (wysokość 100-200 cm, w doniczkach o pojemności 7,5 l):
a)magnolia Soulange'a 'Lennei' (25 sztuk);
b)magnolia Soulange'a 'Alexandrina' (25 sztuk);
c)magnolia Soulange'a 'Alba Superba' (25 sztuk);
d)magnolia Soulange'a 'Rustica Rubra' (25 sztuk);

2)100 krzewów magnolii (wysokość ok. 100 cm, w doniczkach o pojemności 3 l):
a)magnolia 'Susan' (34 sztuk);
b)magnolia 'Betty' (33 sztuk);
c)magnolia gwiaździsta (33 sztuk).
§2
Termin wykonania usługi został ustalony do dnia …………………. 2019 r., w miejscu i o czasie
uzgodnionym z Zamawiającym.
§3
Faktura lub rachunek za wykonanie usługi będzie wystawiona z następującymi danymi:
1)Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP 1251333722;
2)Jednostką realizującą/płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

§ 4

1.Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma z tytułu pracy łączne wynagrodzenie w wysokości……..
………………... złotych netto (słownie złotych: ................................), .......................... złotych
brutto, (słownie złotych: .......................), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
………………... złotych (słownie złotych: ……………………...).

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty dostarczenia przedmiotu umowy
Zamawiającemu, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy.

3.Wynagrodzenie będzie płatne, po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru prac na konto
Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia złożeniu w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej
faktury lub rachunku.
§ 5 (1)
1.Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej Umowy zostanie zapłacone
z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), tj. na
rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy
o numerze __________________________________, w ramach którego został aktywowany
Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności
wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.
2.Oświadczenie Wykonawcy / Zleceniodawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o którym mowa
w ust. 4 powyżej stanowi załącznik niniejszej Umowy.
§ 5 (2)

1. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej Umowy zostanie zapłacone
bez wykorzystania Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), tj. na
rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy
o numerze __________________________________, w ramach którego nie został aktywowany
Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności
wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.
2. Oświadczenie Wykonawcy / Zleceniodawcy w przedmiocie nieposiadania rachunku, o którym mowa
w ust. 4 powyżej stanowi załącznik niniejszej Umowy.
§6
W przypadku wadliwego wykonania umowy (zaniżone parametry roślin, niekompletność dostawy),
niezgodnie z § 1, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Na okoliczność tą zostanie spisana
notatka służbowa podpisana przez obie strony.

§7
Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:

1)za zwłokę w wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy - w wysokości 1,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki liczony od terminu
wskazanego w § 2,

2)za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, ust. 1,

3)w przypadku gdy wartość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający jest upoważniony do

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

1)po stronie Wykonawcy:
Lidia Pacura, adres poczty elektronicznej: lidia.pacura@wolomin.org.pl, tel. 22 763 30 19;
Magdalena Ciszewska, adres poczty elektronicznej: magdalena.ciszewska@wolomin.org.pl, tel. 22 763
30 18.
2) po stronie Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………….

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla
siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
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