Umowa w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę wodomierzy do „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim II”:
nr referencyjny: 05/OZ/2020

ZAŁĄCZNIK NR 7b- WZÓR UMOWY część II
UMOWA nr …………………………..……………….

zawarta w …………………………………… w dniu ………………………. pomiędzy :
„PGKiM” Sp. z o. o., ul.1 Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:
Prezesa Spółki – Grzegorza Andrzejczaka,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………............................................................………..…………………………………….…
zwanym w dalszej części Wykonawcą, wpisanym do …………………………………………………………………………………………….
pod numerem..............................................................................................................................
będącym płatnikiem podatku VAT (nr NIP-u .....................................................................)
o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest:
1.

Dostawa wodomierza śrubowego kołnierzowego MWN Ø 150 PN10 o długości 300 mm, owiercanego na
8 śrub z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym
dla instalacji poziomej – 1 szt.

2.

Dostawa wodomierzy śrubowych kołnierzowych MWN Ø 80 PN10 z nadajnikiem z wyjściem impulsowym
analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej, o długości wodomierza
225 mm owiercanego na 8 śrub) – 2 szt.

3.

Dostawa wodomierzy skrzydełkowych kołnierzowych JS Ø 80 PN10

z nadajnikiem

z wyjściem

impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej o długości
wodomierza 300 mm owiercanego na 8 śrub, liczydło szczelnie zamknięte IP68 – 4 szt.
4.

Wodomierz mokrobieżny na wodę zimną DN25 o długości 160 mm.-1 szt.
§2

Integralna częścią niniejszej umowy jest:
1.

Oferta Wykonawcy z dnia ………………………….…

2.

Szczegółowa kalkulacja cenowa z zał. nr 8 do SIWZ .
§3

Umowa obowiązywać będzie 12 miesięcy od dnia podpisania.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu ………………………. o właściwościach, w
opakowaniach, ilościach i cenach wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ, stanowiącym integralną część
niniejszej umowy, za łączną kwotę …………………netto, w tym podatek VAT ………….. %, czyli brutto ..............
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złotych (słownie ......................................................................................................................................................),
zgodnie z ofertą przetargową złożoną w przetargu nieograniczonym nr 5/OZ/2020.
2. Kwota

ta

obejmuje

całą

wartość

przedmiotu

umowy, wraz

ze

wszystkimi

podatkami

i opłatami z tego tytułu wynikającymi, oraz wartością zużytych materiałów do wykonania przedmiotu
zamówienia i niezbędnych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości
towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania
umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia. Z tego tytułu
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już
dostarczony.
§5
1.

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych
sukcesywnie przez Zamawiającego na piśmie za pomocą faxu lub maila.

2.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wskazane wodomierze w terminie 10 dni od dnia otrzymania
informacji przesłanej faxem lub e-mailem.

3.

Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wykonawcy.
§ 6

1.

Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od wystawienia po każdej dostawie faktury VAT przez
Wykonawcę.

2.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT.
§ 7

1.

Wykonawca zapewnia, iż dostarczone wodomierze są dobrej jakości i udziela Zamawiającemu
gwarancji/rękojmi.

2.

Okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych wynosi 5 lat i liczy się
od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

3.

Wykonawca będzie dokonywał wymiany towaru objętego gwarancją/rękojmią w ciągu siedmiu dni roboczych
od dnia zgłoszenia wadliwości oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji/rękojmi za wady fizyczne i
prawne.

4.

W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub asortymentowych w przedmiocie dostawy, Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później jednak niż do 5 dni roboczych (pn
– pt, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia reklamacji przez Zamawiającego wymieni
wadliwy towar na wolny od wad. Za towar wadliwy uważa się miedzy innymi towar niezgodny asortymentowo
lub ilościowo ze złożonym zamówieniem lub uszkodzony.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu Wykonawcy towaru wadliwego na jego koszt i ryzyko.

6.

W przypadku niedostarczonego w umownym terminie zgodnie z § 5 ust. 2 lub dostarczonego wadliwego
towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej towaru będącego przedmiotem danego
zamówienia lub jego odpowiednika bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do wykonania
niezrealizowanej w terminie dostawy, oraz bez konieczności uzyskania zgody sądu, a Wykonawca zobowiązany
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będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz
podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do podjęcia innych
przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy czynności związanych z nienależytym wykonaniem
postanowień umowy przez Wykonawcę.
§ 8
Nie dopuszcza się zawarcia Umowy Factoringu i cesji wierzytelności przez Wykonawcę, bez

zgody

Zamawiającego.
§ 9
Strony postanawiają że odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotową umowy są:
w imieniu Zamawiającego: …………………………………… tel. ………………………….
w imieniu Wykonawcy……………………………tet. ….……………………………………....
§ 10
Strony ustalają kary umowne:
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

w przypadku opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,3% wartości danego zamówienia za
każdy dzień zwłoki.

2)

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy, w wysokości
20% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1)

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, w wysokości
20% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3.

Kary o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2 nie mogą łącznie przekroczyć 50% wartości umowy określonej
w § 4 ust. 1.

4.

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
§ 11

1.

Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Dz. U. z 2015r. poz. 2164,
z późn. zm., zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1.1 zmianę stawki VAT w stosunku do tej jaką zastosowano w cenie oferty, w przypadku zmiany przepisów
o podatku VAT,

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna.
§ 12
1.

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.
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2.

Spory wynikające z zawartej umowy, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia sprawy, będą
rozstrzygały sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w jednym dla Wykonawcy i w
trzech dla Zamawiającego.
………………………………………

……………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki: szczegółowa kalkulacja cenowa Wykonawcy – załącznik nr 8 do SIWZ i oferty

