ZAŁĄCZNIK NR 2
-WZÓRUMOWA Nr …………………
W dniu ……………. 2019 r. w Siewierzu pomiędzy Gminą Siewierz, z siedzibą w: 42-470
Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,
w imieniu której działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa Pan mgr inż. Andrzej Dyszy –
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych Kanalizacyjnych w Siewierzu, z siedzibą w: 42-470
Siewierz, ul. Ściegna 9, NIP: 625-245-74-8, zwanym dalej Zamawiającym
a…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………………………………….....
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą
w trybie zapytania ofertowego zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę
wodomierzy z modułami radiowymi oraz systemu odczytu radiowego dla Zakładu
Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz
współpracujących z nimi modułów radiowych oraz jednokierunkowego systemu odczytu
radiowego dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, zgodnie
z warunkami i parametrami określonymi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego –
Opis przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego
przez okres realizacji umowy. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący
przedmiot oraz ilość dostawy zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym
(faks, e-mail) lub telefonicznym zleceniu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
zamówionego asortymentu w terminie 72 godzin od złożonego przez Zamawiającego
zlecenia.
4. Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego
tj. od godz. 700 do godz. 1400 od poniedziałku do piątku.
5. Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym
zachowanie jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby
Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
6. Ilości zamawianych materiałów podane są w sposób szacunkowy (wg załącznika nr 3 do
zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia
w zmniejszonych ilościach, całkowitej rezygnacji z dokonania zamówienia niektórych
artykułów bądź zwiększenia ilości niektórych dostaw.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z parametrami określonymi przez
Zamawiającego w umowie, zapytaniu ofertowym i załącznikach lub dostarczenia
przedmiotu wadliwego Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 12
godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym,
koordynującym całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.
9. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe dostaw objętych
przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej zgodnie z faktycznie
dostarczoną ilością potwierdzoną przez Zamawiającego.
10. Integralną częścią niniejszej umowy są: zapytanie ofertowe z załącznikami i oferta
Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2019 r.
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§3
Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień umowy
Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych
wyznacza się ............................................
Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych
wyznacza się ............................................
§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie dostaw określonych w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe dostaw objętych
przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej Wykonawcy zgodnie
z faktycznie dostarczoną ilością potwierdzoną przez Zamawiającego.
Zapłata za dostawy stanowiące przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie
faktur częściowych, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez
Przedstawiciela Zamawiającego.
Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w ust. 3 spowodują wstrzymanie biegu terminu płatności do momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujących dokumentów.
§5
Odbiór
Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie każdorazowo pisemnym protokołem
odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli stron, zwanym
dalej protokołem zdawczo-odbiorczym.
W protokole zdawczo – odbiorczym stwierdza się zgodność dostawy ze zleceniem,
o którym mowa w § 1 ust. 3 brak zewnętrznych uszkodzeń i wad, kompletność
przedmiotu zamówienia, oraz zgodność ilościową.
§6
Kary umowne
Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania będzie kara umowna.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji poszczególnych zleceń, o których mowa w § 1 ust. 3
w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad lub poprawek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości
100 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 000 zł.
Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
a) trzykrotnej zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
b) trzykrotnej reklamacji dostarczanych przez Wykonawcę towarów z uwagi na jakość
niezgodną z obowiązującymi normami, wymogami określonymi w przedmiotowej
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umowie i w zapytaniu ofertowym, niezgodność z parametrami, wadliwość lub brak
wymaganych prawem atestów lub certyfikatów braki ilościowe,
c) uzyskania zamówienia objętego umową na skutek przedłożenia przez Wykonawcę:
podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego
dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 000 zł z zastrzeżeniem
ust. 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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej.
W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie jej
z wierzytelności przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy.
§7
Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla dostaw objętych przedmiotem
zamówienia licząc od dnia odbioru na okresy określone w Opisie przedmiotu zamówienia
– załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek
w dostarczonym przedmiocie umowy lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego
od wad o identycznych parametrach w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 niniejszej
umowy.
Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do Zamawiającego oraz koszty
związane z ewentualną wymianą przedmiotu umowy poniesie Wykonawca.

Postanowienia końcowe
§8
Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest tylko na podstawie
pisemnej zgody Zamawiającego.
§9
Za roszczenia cywilno – prawne osób trzecich, wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych .
§ 12
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

