UMOWA Nr ………/2019 - WZÓR

zawarta w dniu............... 2019 r. pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy
ul. Ogrodowej 4 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Łukasza
Marka – Zastępcę Burmistrza Wołomina, przy kontrasygnacie Marty Maliszewskiej – Skarbnika
Gminy Wołomin, z upoważnienia której występuje Zastępca Skarbnika Gminy Pani Bożena
Wielgolaska
a
………………………………………………………………………………….,REGON:
……………… NIP…………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”
Umowa zostaje zawarta poza trybem zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz Zarządzenia
Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 (trzydziestu tysięcy) euro w Urzędzie
Miejskim w Wołominie. Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów
i usług, która nastąpiła w Gminie Wołomin od 1 stycznia 2017 r. 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.

Strony postanowiły, co następuje:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż nośników informacyjnych City Light Poster na obszarze
rewitalizacji w Wołominie, których model określony jest w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz ustawienie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
§2
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie dostarczony i zamontowany do dnia ….............
2. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
…………………………….. zł netto, co łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) stanowi
kwotę w wysokości …………………………………………. zł brutto (słownie: …………………
……………………………………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty dostarczenia oraz montażu przedmiotu
umowy, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem umowy.
3. Zapłata będzie dokonana w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Sprzedającego podane na fakturze. Podstawą
wystawienia faktury będzie protokół, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Faktury za wykonanie usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:



Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722
Jednostka realizująca / Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin.

5. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w § 3 ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), tj. na
rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Wykonawcy
o numerze wskazanym w złożonym przez niego oświadczeniu, w ramach którego został
aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot
należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.
6. Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o którym mowa w ust. 5 stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczony
od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o zaistniałych wadach lub usterkach,
a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, a w uzasadnionych przypadkach,
uzgodnionych pisemnie przez strony – w innym terminie, do ich bezwzględnego i bezpłatnego
usunięcia.
§5
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawą nośników informacyjnych tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć wykonanie przedmiotu umowy w czasie umówionym,
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed
upływem terminu dostawy.
2. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1.
4. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia.
§6
Do kontaktów między sobą strony wyznaczają następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
Pani ………………………………….
telefon: …………………., e-mail: ………………………………..
2) ze strony Wykonawcy:
Pan …………………………………
telefon: …………………………., e-mail: ……………………………..
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
W przypadku sporów właściwym do rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Sprzedającego.

Zamawiający

Załączniki:
1. specyfikacja przedmiotu umowy
2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności

Sprzedający

OŚWIADCZENIE
DOSTAWCY/ WYKONAWCY

Ja, niżej podpisany ___________________ / prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą __________________ / działając w imieniu ____________________________
z siedzibą w ____________, NIP: ___________, oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie
podmiot jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz posiada / nie
posiada* rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo –
kredytowej o numerze __________________________________, w ramach którego został
aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot
należności wynikających z faktur* z wykazaną kwotą podatku, w ramach Mechanizmu
Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), który to przepis
wchodzi / wszedł w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Jednocześnie, w przypadku zmiany okoliczności objętych niniejszym oświadczeniem,
ja niżej podpisany zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zmianach Urząd Miejski
w Wołominie.

* niepotrzebne skreślić

