Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu

WZÓR UMOWY ZS/2/D/17

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy:
Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000329900,
REGON: 220793020, NIP: 5891962110,
reprezentowaną przez Michała Sirockiego - Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
oraz
……………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………………………………………………………………….
KRS/CEIOG ……………………………………
REGON ……………………………………
NIP …………………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 31 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych sektorowych podprogowych obowiązującego u Zamawiającego, zwanego dalej
„Regulaminem”.

1.
2.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest remont czterech pomp ściekowych pracujących na obiektach na
terenie Gminy Żukowo.
Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w rozdziale III Ogłoszenia o zamówieniu.

§2
Termin i miejsce realizacji umowy
1. Okres realizacji umowy: ……… tygodnie od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce realizacji umowy: przepompownie ścieków na terenie Gminy Żukowo – Banino
„Główna” i Borkowo „Radunia”.

§3
Cena i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, strony ustalają cenę:
……………………………… brutto zł, słownie: ………………………………..
2. Podstawą zapłaty ceny będzie prawidłowo wystawiona faktura, po podpisaniu przez obie strony
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
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3. Zapłata należności będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na
fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez
Wykonawcę z realizacji umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia
nieprawidłowości.
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2.
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6.
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§4
Warunki realizacji umowy
Zamawiający dopuszcza dokonanie remontu u Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie
może zdemontować więcej niż jedną pompę z zestawu.
Wykonawca zobowiązuje się stosować przy naprawach, remontach pomp części fabrycznie
nowych, oryginalnych części zamiennych (nie dopuszcza się regeneracji części). Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy, które zostały wymienione podczas remontu.
Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć całość materiałów, części i sprzętu niezbędnych do
wykonania zamówienia.
Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem przedmiotu umowy poniesie Wykonawca.
Wykonawca po zakończeniu prac, zobowiązany jest przedstawić protokoły napraw i protokoły
sprawdzenia oporności izolacji kabli i uzwojenia urządzenia, wystawione i podpisane przez osobę
posiadającą uprawnienia kontrolno-pomiarowe „E” i „D”.
W sprawach związanych z wykonaniem umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający
wyznacza:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy)
a Wykonawca wyznacza:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy)
O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się
wzajemnie.

§5
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji na części wymienione w pompach nr 1 i ……..
miesięcznej gwarancji na części wymienione w pompach nr 2, liczonej od dnia podpisania bez
zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
W okresie gwarancji wszelkie koszty napraw wymienionych części (lub zespołu) pokrywa
Wykonawca.
W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części (lub zespołu), wykonawca ma obowiązek jej
wymiany na fabrycznie nową.
Awarie będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od zgłoszenia jej przez
Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia awarii w określonym powyżej czasie, Zamawiający
będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, określonej w § 6 ust. 1 lit. c) i do usunięcia awarii
na koszt Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługują uprawienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi.
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§6
Kary umowne i odstąpienie od umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:
a) za opóźnienie w terminie realizacji umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień
opóźnienia;
b) w przypadku nie usunięcia awarii w czasie określonym w § 5 ust. 4 – w wysokości 0,5 %
wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 79 Regulaminu, za odstąpienie od niniejszej
umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo
dwukrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie
wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości
umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od
daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej
odstąpienie od umowy.
Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
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§7
Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 78 Regulaminu strony dopuszczają zmiany umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych;
b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., poz. 93 z pózn. zm.), jeżeli
przepisy ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.) nie stanowią inaczej.
Oferta Wykonawcy oraz Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami są integralną częścią
umowy.
Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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