Załącznik nr 5 do przetargu nieograniczonego nr 06/05/2020/TR

UMOWA Nr …… / …… / 2020
zawarta w dniu ……………… 2020 r. w Zgorzelcu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji "Nysa" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076200 NIP 615-00242-70, kapitał zakładowy: 60.320.000,00 zł, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą,
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie § 27 Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” spółki z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta
1a
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegający na
sukcesywnej dostawie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych* w sposób i na warunkach
określonych w niniejszej umowie, a także w Warunkach Zamówienia i ofercie Dostawcy.
Warunki zamówienia wraz załącznikami oraz oferta Dostawcy stanowią integralną część
niniejszej umowy.
2. Dostawca oświadcza, że Przedmiot umowy, określony w ustępie 1 jest zgodny z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia, w tym z opisem
Przedmiotu zamówienia.
3. Podane w ofercie i w Załączniku nr 2 do Warunków Zamówienia ilości będą traktowane
orientacyjnie. Rzeczywista ilość dostarczanych materiałów wynikać będzie z bieżących potrzeb
zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy, określonej w § 6. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zamówienia większej lub mniejszej ilości materiałów, może także nie zamówić
niektórych, spośród wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy materiałów przez cały okres
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obowiązywania umowy.
§2
Dostawca może powierzyć wykonanie części zamówionych dostaw Podwykonawcy tylko za
uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§3
Dostawca zobowiązuje się do :
1) zapewnienia dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na poziomie nie
mniejszym niż określony w Załączniku nr 2 do umowy;
2) bieżącego dysponowania pełnym asortymentem, do dostarczenia którego zobowiązał się
w złożonej ofercie, w celu realizacji zamówień składanych przez Zamawiającego, w
terminie określonym w pkt 5;
3) dostarczania Przedmiotu umowy partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego,
według każdorazowo zgłoszonego przez Zamawiającego zamówienia; wielkość dostaw
uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego;
4) niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia, wskazania ewentualnych jego
braków oraz poinformowania zamawiającego o terminie jego realizacji;
5) zrealizowania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia
zamówienia pocztą elektroniczną na adres ………………………………;
6) dostarczenia każdorazowo własnym kosztem i staraniem armatury zgodnie z zamówioną
ilością i asortymentem do magazynu wskazanego w przez Zamawiającego ;
7) załączenia do każdego dostarczanego po raz pierwszy towaru jego szczegółowej
charakterystyki ( karty katalogowej) oraz wymaganych atestów, a w stosunku do
wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia atestu higienicznego.
§4
1.Dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów
Getta 1 a ( siedziba Zamawiającego) lub innego miejsca w Zgorzelcu, wskazanego w zamówieniu.
Dostawa obejmuje również rozładunek i przeniesienie dostarczonych materiałów we wskazane
przez Zamawiającego miejsce.
2. Dostawca dostarczy Przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.00 do
14.00.
3. Dokumentem potwierdzającym odbiór dostawy będzie faktura lub dokument WZ,
przedstawiony przez Dostawcę wraz z kopią otrzymanego zamówienia, zawierająca wykaz
ilościowy wykonanej dostawy.
4. Osobami upoważnionymi do prowadzenia odbioru są:
1)………………………..
2)……………………….
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5. Dostarczane partie towaru winny być zgodne ze złożonym zamówieniem, ofertą, w
szczególności z dokumentami potwierdzającymi jakość dostarczanych materiałów, dołączonymi
do oferty oraz z niniejszą umową.
6. Jeżeli pracownik Zamawiającego stwierdzi, że dostarczony asortyment jest niezgodny z
zamówieniem lub nie spełnia warunków zamówienia, niezwłocznie zgłosi ten fakt Dostawcy.
Dostawca ma obowiązek odebrać nieprawidłowy asortyment i dostarczyć odpowiedni
asortyment niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
nieprawidłowości.
7. Jeżeli pracownik Zamawiającego stwierdzi brak jakiegokolwiek asortymentu w stosunku do
złożonego zamówienia, prześle za pomocą poczty elektronicznej na adres ………………………..
zgłoszenie braku ze wskazaniem nazwy i ilości brakującego asortymentu.
8. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia brakującego asortymentu niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia braku przez pracownika
Zamawiającego.
§5
1. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta.
2.Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie na warunkach określonych w
dokumencie gwarancji, który Zamawiający otrzyma przy dostawie materiałów.
3. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§6
1. Strony ustalają, że wartość umowy stanowi kwotę ………..……..zł ( słownie: ……………………………)
netto plus podatek VAT.
2. W okresie obowiązywania umowy, ceny określone w Załączniku Nr 1 do umowy nie ulegną
zmianie, za wyjątkiem przypadku, gdy zmieni się stawka podatku VAT.
§7
1.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionej ceny. Płatność zostanie dokonana w
formie przelewu na rzecz Dostawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po odbiorze
dostarczonego towaru, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
2. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) : 615-002-42-70.
3. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) : …………………………………………
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§8
Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z umowy na osoby trzecie.
§9
1. Strony ustalają, że zarówno Dostawca jak i Zamawiający są zobowiązani do naprawienia
szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 pkt 5 umowy,
w wysokości 0,3 % wartości brutto dostarczonej z opóźnieniem partii towaru, za każdy dzień
zwłoki,
2) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, w przypadkach określonych w § 10 ust.2 pkt 1,
w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez Dostawcę
w przypadku określonym w § 10 ust.2 pkt 2, w wysokości 10% wartości umowy brutto.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę
może
dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich związkiem z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy przez stronę drugą.
§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj.
do dnia ………………………….
2. Umowa może być rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta:
1/ przez Zamawiającego, w przypadku naruszenia przez Sprzedawcę istotnych warunków
umowy, a w szczególności: §2 , § 3, oraz § 4 ust. 1, 2, 5, 6 i 8 umowy,
2/ przez Dostawcę, w przypadku naruszenia przez Kupującego § 7 ust.1 umowy.
§ 11
1.Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu przez Dostawcę danych
osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Informacją o ochronie danych osobowych, przekazaną
mu przez Zamawiającego.
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§ 12
Zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie
w formie aneksu.
§ 13
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle umowy jest sąd gospodarczy
właściwy dla Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Dostawca:

* zakres przedmiotu umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą, obejmującą wszystkie pakiety lub jeden z
pakietów.
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