Załącznik nr 2
UMOWA Nr ZWiK.4501.3.25.2021
w sprawie zamówienia pn. „Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni”
zawarta dnia ….. ……roku w Siemiatyczach,
zwana dalej „Umową" 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 54400-04-192,
BDO 000006197, reprezentowanym przez:
Mariusza Pawła Pyzowskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej
„Zamawiającym", a
………………………………………
Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………….. z siedzibą w ……….., kod ………….,
……………………, NIP …….., Regon ………………..
zwanym dalej „Wykonawcą".
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni”, w zakresie
i w sposób opisany w Załączniku nr 1 do Umowy, tj. opisie przedmiotu zamówienia - OPZ.
§2
Termin realizacji
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
1)
rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - z dniem podpisania umowy;
2)
zakończenie realizacji przedmiotu umowy - do 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.
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§3
Wartość przedmiotu umowy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite ryczałtowe
wynagrodzenie netto w wysokości ……………… (słownie …………………….. 0/100), plus podatek
VAT 23% w wysokości ………….. zł (słownie ……………………. 0/100), co daje łącznie
wynagrodzenie brutto w wysokości ……………….. zł (słownie …………………. 0/100) zgodnie ze
złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr ……….. do Umowy.
Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów usług i jest uprawniony do wystawiania
i otrzymywania faktur VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
§4
Warunki płatności
Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury, zgodnie z warunkami określonymi
w poniższych ustępach.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokół zdawczo odbiorczy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
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§5
Dokumenty
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, na dowód dopełnienia wymagań
co do jakości złoża.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego nie będą, za
wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
Komunikacja
Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub poświadczenie stron umowy będzie
dokonywane w formie pisemnej.
Korespondencja w ramach Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim.
Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie
potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej
lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:
dla Zamawiającego: ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze
dla Wykonawcy: ………………………………….
§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może natychmiast odstąpić od Umowy, gdy:
1) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja Wykonawcy;
2) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorów wad, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy
Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne.
W przypadku określonym w ust. 1, wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy jedynie za stwierdzoną
przez Zamawiającego wykonaną część Umowy.
§8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od
następnego dnia od upływu terminu wykonania,;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wartości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadkach nie
wymienionych w ustępach poprzedzających, a także gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód
przekracza wysokość kar umownych.
§9
Wady i braki
W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonych towarów Wykonawca zobowiązuje się do ich
usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie niedochowania terminu lub nie
uzupełnienia dostawy lub nie usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary
umownej w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od reszty umowy. W razie częściowego wykonania
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zlecenia Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie według własnego uznania jak również zachowuje
prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy.
W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniżenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia
parametrów dostarczonego złoża lub niezgodności dostarczonej ilości złoża z zamówieniem
Zamawiającego - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez
ponoszenia konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym przez cały
okres jej obowiązywania bez wyznaczania dodatkowego terminu.
§ 11
Rozstrzyganie sporów
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy, dla których strony nie
znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks
cywilny.

§ 12
Forma umowy
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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