Projekt umowy nr DT /23/2019
zawarta w dniu ……………………. w Środzie Śląskiej, pomiędzy Średzką Wodą Spółką z
o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna wydział VI Gospodarczy pod
numerem: 0000246309. NIP: 9131561206, REGON: 020185449, reprezentowaną przez:
Antoniego Biszczaka – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a
firmą …………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:…………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w
trybie zapytania ofertowego do wartości 30 000 euro w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień w Średzkiej Wodzie Spółce z o.o.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest: Dostawa testów kuwetowych firmy HACH LANGE do
spektrofotometru DR 3800, zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu do zapytania
ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę według cen jednostkowych zawartych
w formularzu cenowym będącym załącznikiem do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie spełniał
wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w treści
zapytania ofertowego i w ofercie Wykonawcy oraz, że będzie posiadał wszystkie ważne
certyfikaty, atesty, spełniał warunki określone w normach i przepisach prawa dla tego
rodzaju produktów, zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone na podstawie umowy towary będą:
1) fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych,
2) opakowane i zabezpieczone metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości
zarówno w trakcie transportu, jak i w czasie przechowywania.
§2
TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin realizacji całości zamówienia: 31.12.2020r.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy zgodnie z zamówieniami
składanymi przez Zamawiającego, na adres email: ……………………………….
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt do
siedziby Zamawiającego (ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska) w terminie do 10 dni
od dnia złożenia zamówienia.
Dostawa nastąpi w godzinach od 7.00 do 15.00.
Jeżeli termin dostawy wypadałby w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy
Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającego 2 dni,
2) dwukrotnego dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem Zamawiającego lub
wadami jakościowymi.
§3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonych produktów w
przypadku:
a) dostarczenia przez Wykonawcę produktów innych niż określone w Formularzu
Cenowym pod względem ilości, jakości oraz rodzaju lub wielkości opakowań,
b) innych uzasadnionych zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej dostarczonych
produktów.
2. Zamawiający dokona odbioru ilościowego oraz sprawdzenia zgodności dostarczonych
produktów z wymaganiami zgodnymi z opisem przedmiotu zawartym w treści zapytania
ofertowego.
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych/ ilościowych Zamawiający zobowiązuje się
zawiadomić Wykonawcę wysyłając zgłoszenie reklamacyjne, w ciągu 7 dni od daty
stwierdzenia wady.
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej
otrzymania rozpatrzyć reklamację - i jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany produkt na wolny od wad w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie.
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§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie w
wysokości:
Wartość netto: ................ PLN
podatek od towarów i usług (VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN
wynagrodzenie brutto: .......................... PLN
(słownie:...................................................................................................... )
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera koszt: towaru, opakowania, transportu,
ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy.
Ceny jednostkowe określone w Formularzu Cenowym, który jest załącznikiem do oferty
są niezmienne przez cały okres trwania umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przez Zamawiającego zapłacone na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
w nich wskazany, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia Zamawiającemu faktury VAT jest przyjęcie przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1.
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§5
GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały, zgodnie z
gwarancją producenta, nie krótszą niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru.
Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność z
tytułu gwarancji za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres nie
krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy do Zamawiającego. W tym zakresie
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi Strony rozszerzają w ten sposób, iż okres
rękojmi zostaje kończy się po upływie okresu gwarancji.
§6
KARY UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 w razie odstąpienia z przyczyn, za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 4 ust. 1 w razie
odstąpienia od wykonania przez Wykonawcę umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w
§ 2 ust. 6.
b)
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 4 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia:
a) w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) w usunięciu wady przedmiotu umowy.
3. Strony postanawiają, że:
1) mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2,
2) w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 2 pkt.b, Zamawiający może dokonać
ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. W razie zaistnienia 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
powyższych okolicznościach.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych już dostaw, które Zamawiający

przyjął bez zastrzeżeń.
§7
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności- w formie
pisemnego aneksu tylko w uzasadnionych przypadkach:
a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z
obrotu materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z
oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,
b) zmiany obowiązujących przepisów jeżeli, konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego,
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie
w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich
uzasadnienie.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy:
a) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
b) kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy
powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz ogłoszenie o zapytaniu
ofertowym wraz z załącznikami.
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
(jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

