Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA nr…./TO/…/18
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000090182, o kapitale zakładowym w wysokości 98 238 400,00 zł, NIP 673-000-58-81,
REGON 330061374, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Andrzeja Wdowiaka – Prezesa Zarządu,
a
…………………………………………………………………………………………………. wpisaną
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ………………… prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w …………………………………………………….. NIP …………………, REGON
…………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………..
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia sektorowego, w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości nie
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej
ustawy, do którego z mocy jej art. 133 ust. 1 ustawa ta nie ma zastosowania, o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

…………………………………………………………………………………………………...
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z OPZ.
§2
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bugno 2 w Szczecinku. Miejscem spełnienia
świadczenia jest oczyszczalnia ścieków ul. Rybacka 5 w Szczecinku.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodny z wymaganiami określonymi
w niniejszej umowie oraz OPZ.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres ……. miesięcy od dnia wykonania przedmiotu umowy
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez uwag przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie odpowiada
on warunkom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub posiada wady.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia bez uwag jest warunkiem wypłaty należności.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie
udzielonej gwarancji.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych usterek w terminie nie dłuższym niż 14
dni od momentu przyjęcia zgłoszenia przez cały okres gwarancji ,
8. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy
zgodnie z Art. 558 § 1 K.C.
9. Wykonawcy przysługuje prawo do dokonywania wyboru sposobu usunięcia wady rzeczy
sprzedanej z uwzględnieniem wytycznych producenta.
10. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu:
10.1 Dokumentację Techniczno- Ruchową, potwierdzającą zgodność danych technicznych,
określonych w OPZ,
10.2 Instrukcję obsługi w języku polskim,
10.3 Kartę gwarancyjną,
10.4 Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,
10.5 Certyfikaty wymagane na terenie Polski.
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§3
Dniem wykonania zamówienia przez Wykonawcę jest dzień odbioru końcowego bez uwag
Zamawiającego. Termin wykonania ustala się ………od dnia podpisania umowy
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………….,
zł netto ( słownie: …………………………….……………………………………..…..) plus należny
podatek VAT według obowiązującej stawki.
§5
1. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od
daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie
Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Dniem zapłaty
jest dzień, w którym zostanie obciążany rachunek bankowy Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienie faktury VAT jest protokół odbioru końcowego bez uwag Zamawiającego

1.

2.
3.

§6
Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach:
1.1 za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto,
1.2 za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu dostawy lub zwłokę w czasie reakcji serwisu, określonej
w gwarancji, o której mowa w § 2 ust 7 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki.
Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu w związku i na podstawie niniejszej
Umowy nie przekroczy kwoty stanowiącej 100% wynagrodzenia umownego brutto a
Wykonawca w żadnym razie nie będzie ponosił odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody
pośrednie i następcze Zamawiającego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje
przypadków, w których zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialności dłużnika nie da się
skutecznie ograniczyć postanowieniami umowy.

§7
Zamawiającemu przez czas obowiązywania umowy przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, gdy:
1.1 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
1.2 W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części.
1.3 W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży okresu obowiązywania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.
1.

§8
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawę której dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa może zostać zmieniona, w
następujących przypadkach:
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1) z przyczyn niezależnych od stron, umowa nie może zostać wykonana w terminie umownym
albo jej wykonanie w tym terminie wiąże się z nadzwyczajnymi trudnościami,
2) zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust 2, nie ma charakteru istotnego, w szczególności:
a) nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu
b) nie wprowadza warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy
lub przyjęto by oferty innej treści,
2. Umowa może zostać zmieniona także w przypadku gdy :
a) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, polegającej na przedłużeniu terminu zakończenia
robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w przypadku:
1) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu
umowy.
2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
b) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, przez zmianę sposobu wykonania przedmiotu
umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia
w przypadku:
1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych.
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych.
3. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
4. Integralną częścią umowy są:
4.1 OPZ;
4.2 SIWZ
4.3 Oferta Wykonawcy.
WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:
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