Projekt umowy nr DT/11/2018
Zawarta w dniu …………… w Środzie Śląskiej pomiędzy Średzką Wodą Spółką z o.o.
z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy
pod numerem 0000246309. NIP: 9131561206, REGON: 020185449, reprezentowaną
przez: Prezesa Zarządu - mgr inż. Antoniego Biszczaka zwanym dalej Zamawiającym, a
firmą:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez: ……………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku postępowania o nr DT/11/2018 przeprowadzonego na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej została
zawarta następująca umowa.
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§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej mini koparki wraz z przyczepą
marki……....................., o mocy silnika ….....…...kW, wyprodukowanej w …..............r.,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ogłoszeniu.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania
niniejszego przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego realizacji przy zachowaniu
najwyższej należytej staranności.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i na własne ryzyko przedmiot
umowy do Zamawiającego: Ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska. Na 2 dni przed
planowana dostawą Wykonawca powiadomi Zamawiającego.
Zamawiający po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy
dokona odbioru na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego.
W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. W
takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach.
W przepadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją mini koparki
zawartą w ogłoszeniu, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian w
dostarczonym przedmiocie zgodnie z opisem.
Wykonawca z chwilą odbioru zobowiązany będzie do przekazania niezbędnych
dokumentów pozwalających na korzystanie z przedmiotu umowy, a w szczególności:
a. Kartę gwarancyjną,
b. Instrukcję obsługi w języku polskim,
c. Książkę serwisową w języku polskim.
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§2
TERMIN REALIZACJI
30 dni od podpisania umowy.
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§3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą będzie
wynagrodzenie umowne w formie ryczałtu.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy
wynagrodzenie
w
wysokości:
…………….
brutto
(słownie:….....................………………….. zł). Powyższa cena zawiera podatek VAT w
wysokości: ………….. zgodnie z przedstawioną ofertą.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót sporządzony i podpisany
przez obie strony.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury w
siedzibie Zamawiającego.
Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§4
KARY UMOWNE
Strony zgodnie ustalają kary umowne:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
b) Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % całego
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – 0,5 %
całego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a)
Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary
umowne.
4. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli ogłoszono upadłość lub
wydano zakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
5. 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 tych okolicznościach.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w
przypadku:
a) wadliwego lub sprzecznego z umową i wykonywania przedmiotu umowy,
b) niewykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.
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7. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy,
Wykonawca winien wstrzymać realizację dostawy.
§5
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy.
2. Okres gwarancji będzie liczony od podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po
otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w okresie gwarancji w ciągu 24
godzin od otrzymania powiadomienia, lub nie usunie wady w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym
zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji muszą być usunięte przez Wykonawcę w
wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, uwzględniających specyfikę tych wad.
6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi.
7. Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie
trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę w siedzibie
Zamawiającego.
9. Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych
gwarancją producenta.
10. Przed upływem terminu gwarancji, Strony dokonają wspólnie bezpłatnego przeglądu
gwarancyjnego i sporządzą protokół z przeglądu.
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§6
ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ
WARUNKI DOKONANIA ZMIAN
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.
Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej
formy, pod rygorem nieważności.
Integralną częścią niniejszej Umowy jest ogłoszenie do składania ofert oraz oferta
Wykonawcy.
W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Regulamin Udzielania
Zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o.
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Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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