Projekt umowy nr DT /27/2017
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:
………………………………………………………………………………………………
………..…, reprezentowana przez: ………………………………., zwanym dalej
Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w
trybie zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Średzkiej
Wodzie Spółce z o.o.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż kontenerów administracyjno- socjalnych..
2. Specyfikacja techniczna kontenerów zawarta jest w zaproszeniu do zapytania
ofertowego oraz w protokole z negocjacji i stanowią integralną cześć umowy.
3. Przedmiot umowy musi być nowy, dostarczone w terminie.
4. Wykonawca dostarczy i zmontuje kontenery u Zamawiającego na swój koszt.
5. Przed planowaną dostawą, Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym.
6. Po wykonaniu wszystkich prac przez Wykonawcę, Zamawiający dokona odbioru
przedmiotu umowy.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
wybraną ofertą Wykonawcy, na kwotę: ……………………..zł netto + należny podatek
VAT ….% wynagrodzenie brutto wynosi:
………………. zł
(słownie:
………………… zł ).
2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia
faktury VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
3. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu zapłaty, Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego odsetkami należnymi - tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.
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§3
TERMIN REALIZACJI
Termin dostawy: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
§4
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar,
licząc od dnia dostawy.
2. W razie stwierdzenia wad, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który
udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu
reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
4. Koszt reklamowanych materiałów nie będzie obciążał Zamawiającego.

§5
KARY UMOWNE
1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu zamówienia w terminie, o którym mowa w
§3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 1% wartości umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 20% ceny brutto przedmiotu umowy.
3. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru reklamowanego, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru
reklamowanego za każdy dzień zwłoki.
4. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca będzie
wykonywał przedmiot zamówienia niezgodnie z opisem technicznym zawartym w
zaproszeniu, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia,
ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron
pod rygorem nieważności.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowi zaproszenie wraz z załącznikami oraz oferta
Wykonawcy.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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