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Załącznik nr 1

UMOWA

NR ..... / EM / 2018

zawarta w dniu ............2018r. w Szczecinie pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 222 334 500,00 zł
NIP – 851 – 26 – 24 – 854
REGON – 811931430
zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje:
1. .....................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
oraz
I.

( Dla osób prawnych):

............................................................................................................................................................................
NIP - .......................................................... REGON - ................................................................................
zwanym (ą) dalej wykonawcą, którą reprezentuje:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
II.

(Dla osób fizycznych):

1. Panem /Panią/ ...................................................... zam. ...........................................................................
2. ...... ........................................................................... zam. ...........................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ..................................................................................
z siedzibą ............................................................................. wpisanym (ą) w ………................................
............................................................................................................................................................................
pod numerem ..................................................................................................................................................
NIP - .................................................................... REGON - ......................................................................
zwanym /ą/ dalej wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru przez zamawiającego oferty
wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 10/2008 Prezesa
Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie udzielania zamówień publicznych
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu, a zamawiający do odebrania
fabrycznie nowego wymiennika ciepła zwanego dalej wymiennikiem, którego producent i typ
zostały podane w ofercie warunków wykonania zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§2
Wartość umowy wynosi kwotę ………………………………………………………. zł netto.
§3
Powierzone zamówienie wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 140 dni od daty
zawarcia umowy.
§4
Wykonawca gwarantuje, iż:
1) wymiennik będzie oznaczony znakiem CE,
2) producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawi dla przedmiotu zamówienia deklarację
zgodności z właściwymi normami pozwalająca na znakowanie wymiennika znakiem CE.
Deklaracja zgodności zostanie dostarczona przy dostawie przedmiotu zamówienia,
3) wraz z dostawą wymiennika będzie dostarczona dokumentacja techniczno − ruchowa
w języku polskim,
4) udziela …….……miesięcy gwarancji na dostarczony wymiennik, która zostanie potwierdzona
dokumentem gwarancyjnym,
5) w cenie wymiennika ujęte zostały koszty związane z dostawą, oraz inne wskazane w SIWZ,
6) wymiennik zostanie wydany zamawiającemu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT
lub dokumentem WZ,
7) wymiennik jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
8) wymiennik będzie dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, zabezpieczonym przez
producenta.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§5
Dostawa wymiennika odbędzie się bez uprzedniego wezwania na mocy samej umowy.
Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach od 730 do 1430 na koszt i staranie wykonawcy
do Magazynu Głównego ul. Szczawiowa 9-14, 70-010 Szczecin, który dokona odbioru
dostarczonego wymiennika. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zamawiającego
z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej dostawie.
Odbiór danego zamówienia nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i podpisaniu protokołu przez
upoważnionych przedstawicieli Stron. Z tą też chwilą przechodzą na zamawiającego korzyści
i ciężary związane z dostawą wymiennika objętego zamówieniem oraz niebezpieczeństwo jego
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
Strony wskażą swoich przedstawicieli do współpracy przy realizacji niniejszej umowy. Zmiany
tych osób mogą nastąpić w formie zawiadomienia przesłanego drugiej Stronie listem poleconym.
Przedstawicielem wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 jest:…………………………………
Przedstawicielami zamawiającego, o których mowa w ust. 4 są:
Marta Ogrodowczyk – tel. 91-489-88-34, Jarosław Skobel – tel. 91-489-88-18.
§6

1. Zapłata odbędzie się na podstawie faktury VAT płatnej przelewem z rachunku zamawiającego,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
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2. Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty będzie
przez Strony uznawany dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dostarczenie wymiennika zamawiającemu i podpisanie
przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru wymiennika bez wad.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kar umownych,
naliczonych przez zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w niniejszej umowie.
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wymiennika na zasadach
określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej
umowy.
2. W przypadku wystąpienia wad wymiennika wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany
w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie, lub innym,
uzasadnionym technicznie, uzgodnionym przez Strony na piśmie terminie, uwzględniając cykl
produkcji nowego wymiennika.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności związane z dostawą wymiennika.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy w przypadku dostarczenia
wymiennika, który nie spełnia warunków § 4 niniejszej umowy i nie ponosi z tego tytułu
konsekwencji finansowych.
5. Wymiennik nie przyjęty przez zamawiającego na podstawie ust. 2 uważa są za nie dostarczony
przez wykonawcę.
§8
Zamawiający zobowiązuje się do zbadania wymiennika w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 2
dni od daty dostawy.
§9
1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa
w §3, lub terminu usunięcia wad, które ujawnią się w okresie rękojmi wykonawca zapłaci
zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z jego winy
w wysokości 10% kwoty wymienionej w § 2.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej.
5. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw uprawniających zamawiającego do
naliczenia wykonawcy kar umownych, Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na ich łączne
naliczanie.
§ 10
1. Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny.
§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
§ 15
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
- załącznik nr 1 - oferta warunków wykonania zamówienia,
- załącznik nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

WYKONAWCA

.................................................

ZAMAWIAJĄCY

................................................
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