
Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr ………………………..

„Dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Żórawinie”

zawarta w dniu …………………….. w Węgrach

pomiędzy:

Gminnym  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  w  Żórawinie z  siedzibą  przy
ul. Młyńskiej  9  w  Węgrach  (55-020  Żórawina),  reprezentowanym  przez  Dyrektora  -
Bartłomieja Dytwińskiego
zwany dalej „Zamawiającym”
a firmą:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Dostawcą”

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.
Poz. 2164 z późn. zm.), prowadzonego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w
Żórawinie pod  nazwą „Dostawa  rur  oraz  armatury wodnej  i  kanalizacyjnej  dla
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”.

          § 1

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa  –  obejmująca  sprzedaż  i  dostawę

armatury oraz rur wodociągowo-kanalizacyjny. Szczegółowy opis materiałów znajduje się w

załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
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       § 2

 Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Dostawy odbywać się będą w okresie od dnia …............... do dnia …................. 

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia …...................... 

             § 3 

Warunki dostawy

Strony ustalają następujące warunki dostaw:

1. Dostawy materiałów  odbywać  się  będą  w  terminach  i  ilościach  ustalonych  przez

Zamawiającego, na podstawie wcześniej złożonego zamówienia.

2. Dostawy  materiałów  dokonywane  będą  w  obecności  Dostawcy  i  Odbiorcy,  bądź

upoważnionych pośredników.

3. Każdorazowa  dostawa  musi być  potwierdzona  dowodem  magazynowym  czyli

dokument WZ (wydanie zewnętrzne), który dokumentuje wydanie materiałów bądź

towarów z magazynu na zewnątrz, na rzecz kontrahenta. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany szacunkowych ilości dostaw stosownie do

potrzeb wynikających z pozyskanego frontu robót.

5. Do  obowiązków  Dostawcy  należy  dostawa  towarów  odpowiadająca  jakości

i spełniająca warunki Polskim Normą.

6. Dostawca ponosi koszy dostawy materiałów.

7. Miejscem dostawy jest  Oczyszczalnia  Ścieków przy Al. Niepodległości  80,  55-020

Żórawina. 

8. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązany jest do

posiadania  wszelkich  wymaganych  prawem  pozwoleń,  umów,  koncesji

umożliwiających Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy.

9.  Dostawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  tajemnicy  służbowej  przy  realizacji

zamówienia.  Nie  wolno  mu  bez  zgody  Zamawiającego  ujawnić  wyników  prac  i

materiałów do jego wykonania wobec osób i instytucji trzecich.
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            § 4 

Rozliczenia i Płatności

1. Wykaz cen jednostkowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Dostawca zobowiązany jest  do wystawienia na koniec każdego tygodnia  zbiorczej

faktury VAT na podstawie dokumentów dostaw z danego tygodnia. 

3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wymaga rozwiązania umowy. Zmiany

stawek podatku wymagają aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania płatności w terminie 90 dni od daty

otrzymania poprawnie wystawionej faktury Vat.

5. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 

§ 5

         Kary umowne

Dostawca z tytułu złej jakości dostaw oraz niewykonania przedmiotu umowy płacić będzie

kary umowne w wysokości rzeczywistych strat wynikłych z tego tytułu. |

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1. w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, gdy Dostawca odstąpi od umowy

z powodu okoliczności, za które odpowiada.

1.2. W wysokości  2% wartości  przedmiotu  zamówienia,  gdy Dostawca  nie  dostarczy

materiałów – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

1.3. W  wysokości  0,5%  wartości  przedmiotu  zamówienia,  gdy  Dostawca  dostarczy

materiały o jakości niezgodnej z umową.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne:

2.1. W wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.

3. W przypadku nie  wykonania zamówienia w terminie z przyczyn niezależnych od

Dostawcy,  Zamawiający odstąpi  od  naliczania  kar  umownych,  po pozytywnym przyjęciu

uzasadnienia przyczyn niezachowania terminu.
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4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  na  ogólnych

zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

       § 6 

Rozwiązanie Umowy/ Odstąpienie od Umowy

1. Rozwiązanie  Umowy nie  zwalnia  Stron  z  obowiązku  uregulowania  wobec  drugiej

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

2. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  jedną  ze  Stron  w  trybie  natychmiastowym

w  przypadku,  gdy  druga  ze  Stron,  pomimo  pisemnego  wezwania  nie  usunie

nieprawidłowości, które naruszają warunki Umowy.1

3. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  Zamawiającego,  w  przypadku  utraty  przez

Wykonawcę  uprawnień  przewidzianych  obowiązującymi  przepisami  do  realizacji

niniejszej Umowy.

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 dnia powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

        § 7 

Środki ochrony prawnej

1. W razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy o  realizację  dostaw

w sprawie zamówienia publicznego, Dostawca zobowiązany jest przede wszystkim do

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do

Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczeń Dostawcy, względnie nie

udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 Dostawca ma prawo jest

do wstąpienia na drogę sądową.

1 Strony na usunięcie nieprawidłowości, które naruszają warunki umowy, mają 7 dni od daty otrzymania 
pisemnego wezwania.
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5. Właściwym organem do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle  realizacji  niniejszej

umowy jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

       § 8 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  pod  rygorem  nieważności  wymagają  formy

pisemnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu

zamówienia  zawartego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

3.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsza,  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Pzp. 

         § 9

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,   po  jednym  dla

każdej ze stron.

3. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

1. Formularz cenowy (kserokopia).

…………………………… …………………………..
Zamawiający Dostawca
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