UMOWA ZWiK 4502.1.2019
Niniejsza umowa zawarta została dnia ……………. roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o.
z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 26, kod 17-300, wpisaną do KRS pod numerem
0000013953, wysokość kapitału zakładowego 23 895 500,00 zł, REGON 050243985, nr NIP 544-0004-192,
reprezentowanym przez:
Bogusława Zduniewicza – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………..
…………………………
z siedzibą w ………….., ul………………, kod …………. wpisanym ……….. r.
do …………….. NIP …………, Regon ………….
reprezentowanym przez:
…………….. – ………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą".
a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
b) Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.
c) Załącznik nr 3 – Zbiorcze zestawienie kosztów.
1.
2.
3.

§1
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą
przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2019.
Dostawy cząstkowe będą realizowane w ilościach i do lokalizacji wskazanych przez
Zamawiającego w czasie do 48 godzin od otrzymania zamówienia cząstkowego przez
Dostawcę,
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Zbiorcze zestawienie kosztów, stanowiące
Załącznik nr 3 do umowy.

§2
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalnie, z zastrzeżeniem ust.
2. kwotę netto ………………. (słownie złotych: …………………………0/100) plus VAT 23% w
wysokości …………………. złotych, (słownie złotych: ………………………./100) co stanowi
łącznie wynagrodzenie brutto Wykonawcy: …………………… złotych (słownie złotych:
……………………./100).
2. Kwoty określone w §2 ust. 1 obejmują wszelkie podatki i koszty związane z podjętymi
czynnościami, uzgodnieniami, oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego i
zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy.
3. Podstawą wyceny są ceny jednostkowe, wyszczególnione w formularzu oferty, niezmienne
przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Jeżeli po zawarciu umowy ulegnie zmianie obowiązująca stawka podatku VAT, to
wynagrodzenie umowne zostanie prawidłowo skorygowane przez strony umowy.
§3
1. Wykonawca wystawi fakturę po każdorazowym zrealizowaniu części dostawy i dokonaniu
odbioru przez Zamawiającego.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
3. Nr rachunku Wykonawcy: ………………………………
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4. Faktura VAT i dokumenty dotyczące płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku
polskim.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień, w którym kwotą zobowiązania obciążony został
rachunek bankowy Zamawiającego.
§4
Termin wykonania umowy – do 31 grudnia 2019 r.
§5
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istotnych wad i usterek, bądź nie
przygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru. W
takiej sytuacji spisany zostanie protokół przerwania czynności odbiorowych.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia
Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 8 ust. 3.
4. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie
z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony.
§6
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem musi być
każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.
2. Za datę otrzymania korespondencji przyjmuje się wpływ faksu potwierdzonego pismem lub
pisma na dziennik korespondencyjny stron.
3. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem
dostawy i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie Piotr Sitkiewicz.
4. Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem dostawy
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie ………………………..
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 60 miesięcy gwarancji, liczony od
dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad powstałych z jego winy
i ujawnionych w okresie gwarancji.
3. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający
dokona ich usunięcia we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.
§8
1. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1.
2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego z wyłączeniem sytuacji opisanej w
§10, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1.
3. W przypadku nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) za każdy kolejny
dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu dostawy przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kwot kar umownych.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
§9
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
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§ 10
W razie 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.
§ 11
1. Spory mające związek z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej
zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numerów telefonów i faksów.
4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.3 pisma przesłane pod
ostatni znany adres wskazany w niniejszej umowie, uważa się za doręczone.
5. Wykonawca lub Zamawiający nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody odpowiednio Zamawiającego lub
Wykonawcy.
6. Wykonawca lub Zamawiający nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody odpowiednio Zamawiającego lub
Wykonawcy.
§12
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
po jednym dla każdej ze stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
WYKONAWCA:

……………………..

ZAMAWIAJĄCY :

…………………………..
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