Projekt umowy nr DT /2/2019
zawarta w dniu …………………... w Środzie Śląskiej, pomiędzy Średzką Wodą Spółką z
o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy
pod numerem: 0000246309. NIP: 9131561206, REGON: 020185449, reprezentowaną
przez: Antoniego Biszczaka – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym,
a
firmą:
.................……………………………………………….,
reprezentowaną
przez:………………………………………………,
zwaną
dalej
Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w
trybie zapytania ofertowego do wartości 30 000 euro w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień w Średzkiej Wodzie Spółce z o.o.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest: Dostawa przepompowni ścieków dla zadania: „Budowa
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr
159 dr, 47/9 obr. Juszczyn – gmina Środa Śląska ” zgodnie ze specyfikacją techniczną
zawartą w ogłoszeniu do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy zbiornika na budowę bez rozładunku w
terminie o którym mowa w §5, dostawy wyposażenia przepompowni, szafy sterującej,
armatury z montażem w posadowionym zbiorniku w terminie, o którym mowa w §5,
dostawy pomp z montażem na miejscu, prac podłączeniowych i uruchomienie z
wykonaniem pomiarów i protokołami pomiarowymi w ciągu 14 dni od zgłoszenia
gotowości do odbioru.
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: atest, certyfikat zgodności, karty gwarancji,
dokumenty dotyczące serwisowania pomp.
Materiały objęte zamówieniem Wykonawca przywiezie na wskazane przez
Zamawiającego miejsce własnym kosztem i transportem, w dni robocze od poniedziałku
do piątku. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być wolny od
jakiegokolwiek prawa lub roszczeń osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania zamówienia - bez
podwykonawców.
Produkty muszą:
a) Być nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami
branżowymi,
b) Spełniać wymogi pod względem BHP i higieniczno - sanitarnym, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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§2
WYNAGRODZENIE
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wybraną
ofertą Wykonawcy, na kwotę: …………………. netto + należny podatek VAT …%
wynagrodzenie
brutto
wynosi:
………………
zł
(słownie:
…………………………………..) i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia inne opłaty i
podatki łącznie z obowiązującym podatkiem VAT, a także ewentualne upusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę włącznie z kosztem wszystkich prac towarzyszących i
tymczasowych, niezależnie od tego czy Wykonawca je przewidział lub mógł
przewidzieć.
Kwota określona w pkt 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie
należności przysługujące Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej
umowy.
Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu nie
doszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych
błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych, oraz z tytułu nie
wykorzystania prawa opcji.
Ceny ustalone w ofercie Wykonawcy są stałe i niezmienne w czasie trwania umowy.
Zapłata następować będzie przelewem bankowym w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia
faktury VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
W przypadku opóźnienia w uiszczaniu zapłaty, Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego ustawowymi odsetkami.
§3
GWARANCJA
Wykonawca udzieli gwarancji okres 36 miesięcy.
Okres gwarancji będzie liczony od podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po
otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.
Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad w terminie 14 dni od
daty jej ujawnienia.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w okresie gwarancji w ciągu 7 dni
od otrzymania powiadomienia, lub nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie na
ryzyko i koszt Wykonawcy.
Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi,
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie
do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.
Wady ujawnione w okresie gwarancji muszą być usunięte przez Wykonawcę w
wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, uwzględniających specyfikę tych wad.
Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi.
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9. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.
10. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji
na osobę trzecią uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości przechodzą na
nabywcę.
11. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
12. Przed upływem terminu gwarancji, Strony dokonają wspólnie bezpłatnego przeglądu
gwarancyjnego i sporządzą protokół z przeglądu.
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§4
ODBIORY
Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po
stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z: dokumentacją techniczna, ofertą
Wykonawcy i umową.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Zamawiający
wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu
rozpoczęcia odbioru atesty higieniczne materiałów.
Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności
Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych.

§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rękojmi za wady, liczonego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
 2% wartości brutto danego elementu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
dostarczeniu towaru,
 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §2 w razie odstąpienia z przyczyn, za które Zamawiający
ponosi odpowiedzialność.
3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma
prawo do ustawowych odsetek.
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
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§6
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zbiornika przepompowni do
11.03.2019r.
Dostawy wyposażenia przepompowni oraz pozostałych elementów objętych
zamówieniem do dnia: 29.04.2019r. (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym).

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA UMOWY
1. 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.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w
przypadku:
a) wadliwego lub sprzecznego z umową i wykonywania przedmiotu umowy,
b) niewykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.
3. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy,
Wykonawca winien wstrzymać realizację dostawy.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowi ogłoszenie wraz z załącznikami oraz oferta
Wykonawcy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

4

