Załącznik nr 1- projekt umowy
UMOWA NR ....../2012
na modernizację zbiornika na stacji paliw MPK Inowrocław
zawarta w dniu ………. 2012r. w Inowrocławiu pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o. o. w Inowrocławiu ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy , XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000166219, REGON 093128236, NIP
556-24-73-812 kapitał zakładowy 12 771 000 reprezentowanym przez :
Mariusza Kuszel
- Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku wyboru oferty przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego o
zamówienie publiczne na usługę modernizacji zbiornika na stacji paliw Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Inowrocław przy ulicy Wawrzyniaka 33,
strony zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca wykona modernizację zbiornika podziemnego
stalowego, jednościankowego na olej napędowy o dwóch komorach o pojemności łącznej
23,35m³ ( pierwsza komora 11,70 m³, druga komora 11,65 m³), usytuowanego na stacji
paliw Zamawiającego w Inowrocławiu przy ulicy Wawrzyniaka 33 w zakresie i na
warunkach określonych w umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ofercie Wykonawcy .
2. Zakres przedmiotu umowy, określonego w ust. 1
obejmuje opracowanie przez
Wykonawcę dokumentacji modernizacji zbiornika, jej uzgodnienie z Zamawiającym i
zatwierdzenie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wykonanie:
1/ Czyszczenia zbiornika wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych po
czyszczeniu.
2/ Modernizacji zbiornika z dwukomorowego na jednokomorowy oraz likwidację jednego
masztu oddechowego.
3/ Pomiaru grubości ścianek zbiornika.
4/ Rewizji wewnętrznej zbiornika w obecności Urzędu Dozoru Technicznego.
5/ Drugiej wewnętrznej ściany zbiornika z uzyskaniem międzyściennej przestrzeni
pomiarowej.
6/ Instalacji sygnalizacyjnej systemu monitoringu wycieku paliwa – dostosowanie do
zamontowanego wskaźnika przecieków D 9 Rietschle Thomas.
7/ Instalacji systemu pomiaru paliwa – dostosowanie do zamontowanego urządzenia
VEEDER – ROT typ 846361-314.
8/ Próby szczelności zbiornika w obecności Urzędu Dozoru Technicznego.
9/ Dokumentacji powykonawczej dla zbiornika i zatwierdzenie przez Urząd Dozoru
Technicznego.
10/ Uzyskanie Zatwierdzenia Typu Metrycznego zbiornika.
11/ Litrażowanie oraz uzyskanie legalizacji zbiornika przez Okręgowy Urząd Miar.
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12/ Pozostałe prace i czynności wynikłe z uwag Urzędu Dozoru Technicznego, niezbędne
do przekazania Zamawiającemu zmodernizowanego zbiornika gotowego do eksploatacji
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Oferta oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. W przypadku rozbieżności w zapisach umowy, SIWZ i oferty zastosowanie będą miały
zapisy umowy i SIWZ.
§2
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1/ protokolarne przekazanie terenu robót w terminie do dnia .................. roku,
2/ odebranie robót, wykonanych zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1/ wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ, dokumentacją, zasadami
wiedzy technicznej, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami, a w tym m.
in.:
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przemysłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2005 r Nr 243 poz. 2063. z póź. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego, jakimi powinny odpowiadać zbiorniki
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów
ciekłych zapalnych (Dz.U.z 2001 r. nr 113 poz.1211 z póź. zm.)
2/ organizacja robót w sposób nie utrudniający ciągłości pracy stacji paliw,
3/ strzec mienia znajdującego się na terenie robót remontowych,
4/ zabezpieczenie robót w toku, robót przerwanych oraz zabezpieczenie terenu robót,
5/ zapewnienie warunków bezpieczeństwa,
6/ uporządkowanie terenu robót po ich wykonaniu.
§3
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości.................
złotych netto plus
obowiązujący VAT ....................brutto, zgodnie z ofertą .
Słownie:
..............................................................................................................................brutto
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury,
wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.
3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ........................
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.09.2012r.
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§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za wykonanie przedmiotu umowy na
1/ wykonanie drugiej wewnętrznej ściany zbiornika ......................miesięcy,
2/ systemy kontrolno – pomiarowe ....................... miesięcy.
2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt
własny ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego
wykonawstwa oraz wad fizycznych użytych materiałów.
3. Ewentualne usterki Wykonawca
Zamawiającego:

usunie

w

terminach

wskazanych

przez

1) bezzwłocznie - w przypadku, gdy będą tego wymagały względy bezpieczeństwa;
2) najpóźniej na trzeci dzień od dnia zgłoszenia – w pozostałych przypadkach.
2. Usunięcie wady stwierdza się protokołem .
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10%
wynagrodzenia brutto, określonych w § 3 ust.1 umowy,
2) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§ 4 ust. 2 umowy) - w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, określonych w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki;
3) zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji, powodujących wyłączenie modernizowanego zbiornika z eksploatacji - w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonych w § 3 ust. 1 umowy za każdy
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10%
wynagrodzenia brutto, określonych w § 3 ust.1 umowy,
2) opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto, określonych w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki;
3) opóźnienie w odbiorze usuniętych napraw i wad w przedmiocie umowy - w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonych w § 3 ust.1 umowy za każdy
dzień zwłoki, po uprzednim zgłoszeniu ich usunięcia i daty odbioru przez Wykonawcę
w formie pisemnej;
3. Niezależnie od kar umownych strony przewidują możliwość dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

1.
2.
3.
4.
5.

§7
Wykonawca wraz z zakończeniem robót przekaże kompletną dokumentację.
Strony ustalają, iż odbiór końcowy robót nastąpi jednorazowo, po ich wykonaniu.
Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o gotowości robót do
odbioru.
Odbiór robót nastąpi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez
Wykonawcę pod względem jakości, zakresu i terminowości.
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§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy ( znwu ) w wysokości
3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 umowy, co stanowi kwotę ...........
złotych słownie: ........................................................złotych.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie .................................. najpóźniej w dniu
zawarcia umowy.
3. Zamawiajacy zwolni 70 % wniesionego znwu w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany ( protokół
odbioru bez usterek).
4. Strony postanawiają, że 30% wniesionego znwu jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zwracane jest w terminie 15
dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd właściwy Zamawiającemu
3. Wszelkie zmiany w umowie, jak również jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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