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ROZDZIAL 3 SIWZ – PROJEKT UMOWY 
 

Umowa nr  IM.272…………….. 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr IM.RZP.271………………………. 

 
 

w dniu …………………... w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica,  
NIP 691-00-11-742, REGON 390647251, Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa: 
 
……………………… – ………………………………………………………………………….. 
mającą swą siedzibę w Legnicy, Plac Słowiański 8,  
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………..,  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ……………………………, REGON: ……………………. 
reprezentowaną przez: ……………………. - ……………………………… 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została 
zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę i montaż małej architektury na ul. Jaworzyńskiej 
w Legnicy w ramach w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem 
poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej na 
podstawie wytycznych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz).  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innym: 
1) Dostawę i montaż określonej ilości zestawów  mebli miejskich zgodnej z załączoną specyfikacją 

techniczną. 
2) Dostawę i montaż pozostałych  elementów małej architektury. 
3) Udzielenie min. 2 letniego okresu gwarancji na dostarczone zestawy mebli miejskich oraz 

elementy małej architektury. 
3. Miejsce dostawy: ul. Jaworzyńska w Legnicy – rozmieszczenie zgodnie z załączoną do siwz 

koncepcją zagospodarowania z udziałem użytkownika - przedstawiciela Wydział Infrastruktury 
Komunalnej Urzędu  Miasta Legnica.  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy sukcesywnie w terminie do ……… 
(max 10 tygodni od zawarcia umowy) w tym donice zgodnie z zaproponowanym 
WARIANTEM  - Formularz oferty.  

2. Koszty transportu, wyładunku, montażu i rozstawienia obciążają Wykonawcę.  
 

§ 3 
1. Wykonawca pobrał ze strony www.legnica.eu specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), 

zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, na płycie DVD,  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

2. Oferta Wykonawcy – oryginał stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tylko przy jednym 
egzemplarzu Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada odpowiednie zasoby, zarówno w postaci odpowiednio wykwalifikowanych 

i doświadczonych pracowników oraz w postaci środków finansowych i organizacyjnych, które 
łącznie są niezbędne do dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia oraz objęcia 
jego gwarancją, 

b) zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego 
przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów, 

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej (e-mail, fax) o dostawie 
przedmiotu umowy z wyprzedzeniem 7 dniowym. 
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§ 4 
1. Wartość niniejszej umowy strony ustalają na kwotę ryczałtową brutto: 

………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………….), w tym 
wartość podatku VAT wynosi ………………………….zł (słownie: ……………………………………..). 

2. Wynagrodzenie w wysokości wymienionej w ust.1 zawiera wszystkie koszty, jakie Wykonawca 
zobowiązany jest ponieść w celu należytej realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za sukcesywne dostawy odbywać się będzie fakturami 
przejściowymi procentowo do zawansowania dostaw do wysokości 90% wartości umowy.  

4. Formą płatności jest przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przejściowej za 
sukcesywne dostawy oraz płatność faktury końcowej nie później niż do 28.12.2017r.  

5. Podstawa wystawienia faktury jest każdorazowo protokół odbioru danej partii dostarczonego 
towaru podpisany przez obie strony. 

6. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wykaz wytworzonych środków 
trwałych obejmujący zestawy mebli miejskich i pozostałe elementy małej architektury.   

7. Termin uważa się za dotrzymany jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przejściowej 
zostanie dokonane polecenie przelewu z banku Zamawiającego. 

8. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT. 
9. Na użytek wystawienia faktury VAT przyjmuje się, że:  
 Nabywcą jest: Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,  
 Odbiorcą jest: Urząd Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

 
§ 5 

1. Wykonawca jako koordynatora prac stanowiących przedmiot umowy wyznacza 
………………………………………………………………………………………………….………………...  
tel. ……………………….., e-mail: …………………………  

2. Zamawiający jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza 
……………………………….………………………………………………………………………..…………, 
tel. ………………………....,  e-mail: ………………………… 

 
§ 6 

W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej partii towaru Zamawiający w protokole odbioru poczyni 
odpowiednie zastrzeżenia ze wskazaniem liczby rzeczy wadliwych oraz opisu wykrytej wady. 
Wskazanie w protokole odbioru zastrzeżenia niw wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy, które nie mogły być z łatwością wykryte przez 
Zamawiającego w ramach czynności odbioru. 
 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy jest wolny od wad fizycznych i spełnia 

wszystkie parametry oraz posiada cechy wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(siwz) i objęty jest 24 miesięczną, bezpłatną gwarancją. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.  
3. Jeżeli przeprowadzenie naprawy gwarancyjnej jest niemożliwe lub utrudnione Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty, w szczególności koszty transportu oraz ubezpieczenia wynikające z konieczności 
wykonania napraw gwarancyjnych poza miejscem dostawy i montażu. 

4. Wykonawca oświadcza, że przyjęcie zgłoszenia uszkodzenia wynosi do 2 dni roboczych. Czas 
naprawy lub wymiany wynosi do 14 dni od daty zawiadomienia o wadzie. W przypadku 
konieczności naprawy poza miejscem montażu termin ten może się wydłużyć.  

5. Jeżeli w trakcie użytkowania przedmiotu niniejszej umowy dojdzie do 3 istotnych awarii, 
Wykonawca wymieni uszkodzone części przedmiotu umowy na nowe. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
niniejszej umowy w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (§1 niniejszej umowy) - w wysokości 0,1 % wartości 
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust.1 dziennie. 

b) z tytułu zwłoki w przystąpieniu do napraw gwarancyjnych – w wysokości 0,1 % wartości 
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust.1 dziennie. 

2. W razie rozwiązania umowy z przyczyny którejkolwiek ze Stron, Stronie drugiej należy się kara 
umowna w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust.1. 
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§ 9 
1. Zakazuje się wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
w takim wypadku Zamawiający nie będzie narażony na kary umowne wynikające z niniejszej 
umowy.  

 
§ 10 

1. Ostatecznie, spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
 

§ 11 
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  
2. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
  
Załączniki do umowy:  
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (siwz) wraz z płytą CD. 
3. Wykaz elementów do montażu wg  „Formularza cenowego.  
 

 
 
 

Wykonawca       Zamawiający 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


