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UMOWA
nr ZZP.V/S/PN/D/2017.ELC
w sprawie zamówienia pn.
„Dostawa materiałów Żwirki i Wigury"
Zawarta dnia .................... roku w ........................................., zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółką z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100
Namysłów, NIP 752-13-28-416, REGON 531622986, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000033145 (aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy),
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
z siedzibą ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………, … Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………………….
(aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy)/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG przedłożono

do Umowy), NIP

…………………………………, Regon ………………………………………………,
reprezentowanym przez:
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia 13.04.2017 r.
powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów do budowy sieci wod. kan.
§2
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem, ustala się na kwotę ……………..…………… zł łącznie z podatkiem (słownie złotych:
………………...………..…………..….………………………………………………………………………………….………………./100)
2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne
do jego wykonania, w szczególności:
1) wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia,
2) koszt transportu,
3) podatek od towarów i usług,
4) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją
zamówienia.
§ 3
1. Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

działania

lub

zaniechania

podwykonawcy,

jego

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
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2. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie,
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
3. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:
1) zakres dostaw do wykonania,
2) termin realizacji,
3) wynagrodzenie.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez
Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.
6. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu

oryginał

zawartej

umowy

o

podwykonawstwo,

tożsamy

z

uprzednio

zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego.
§ 4
[Wykonawca dostawę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców.
lub
1. Wykonawca dostawę objętą zamówieniem powierzy podwykonawcy: ..............................
w następującym zakresie: …………………………….……..…… za kwotę brutto: ..................... zł
(słownie złotych: ………………........................................................................................ /100).
2. W przypadku wykonywania dostawy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za tę dostawę.] *
* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za dostawę zostanie wpisany zgodnie
z deklaracją przedstawioną w ofercie)
§ 5
Termin wykonania zamówienia: do 3 dni od daty podpisania umowy.

§
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1. Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie ………………………………..
2. Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie ……………………………………

§

7

1. Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od
daty całościowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Dostawa będzie potwierdzona obustronnie podpisanymi dokumentami zdawczo – odbiorczymi.
3. Rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę, po całościowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. [W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami, Zamawiający będzie
dokonywał

płatności

bezpośrednio

dla

podwykonawcy,

na

podstawie

zawartej

umowy

podwykonawcy z Wykonawcą. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez
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podwykonawcę, zaakceptowana przez Wykonawcę i Koordynatora ze strony Zamawiającego.
Faktura będzie płatna w terminie do ….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury za przedmiot umowy określony w § 1 w części realizowanej przez
podwykonawcę.]*
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna w terminie [min. 14] …… dni od daty
prawidłowo wystawionej faktury.
6. Fakturę należy niezwłocznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
8. Fakturę należy wystawić na adres: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka
z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów, Nr NIP 752-13-28-416.
9. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Strony postanawiają, że Wykonawca i podwykonawca nie mogą przenieść na osoby trzecie
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
*(tylko w przypadku udziału podwykonawców)

§

8

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji.
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres [min. 3 lat] ……., od daty
dostawy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca udziela gwarancji na powłoki zabezpieczające przed korozją na okres [min. 10 lat]
……, od daty dostawy przedmiotu umowy.
§
1. Oprócz

wypadków

wymienionych

w

9

przepisach

Kodeksu

cywilnego,

Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 5 dni od daty powzięcia
przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) gdy

opóźnienie

Wykonawcy

w

zakresie

zakończenia

realizacji

przedmiotu

umowy

przekracza 10 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 5 dni
od daty, w której upłynął 10-dniowy termin opóźnienia.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje realizację przedmiotu umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego – Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nastąpi z winy Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§ 10
1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez
stronę, zapłaci ona drugiej stronie karę umowną.
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2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wartości należnego
wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,6 % wartości należnego
wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
3) z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 %
wartości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1,
4) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z umowy – w wysokości 10 % wartości

wynagrodzenia,

określonego w § 2 ust. 1.
3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

4.

Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należności stwierdzonych
fakturą Wykonawcy.
§ 11

1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie

której

dokonano

wyboru

Wykonawcy,

w

przypadkach

oraz

na

warunkach

przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
właściwej dla przetargu, o którym mowa w § 1, tj. w sytuacji, o której mowa w ust. 2 oraz
w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 13
Mogące

wyniknąć

spory

ze

stosunku

objętego

niniejszą

umową,

strony

poddadzą

pod

rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu, określonego według siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz - Wykonawca.
Wykonawca:
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