Zał. nr 5 – przetarg nieograniczony nr 10/07/2020/TZ

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 615-002-42-70,
kapitał zakładowy: 60.320.000,00 zł, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą,
zwanymi dalej odpowiednio, samodzielnie Stroną i łącznie Stronami,
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. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu materiałów wodociągowych i
kanalizacyjnych, zwanych dalej Przedmiotem umowy, w ilości i o parametrach technicznych, określonych
w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu do Zakładu Oczyszczania Ścieków i
Zagospodarowania Osadów Ściekowych, Jędrzychowice Nr 35 A, 59-900 Zgorzelec w terminie 21 dni od
dnia zawarcia umowy.
3. Przedmiot umowy winien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, posiadać
deklarację zgodności oraz karty katalogowe produktu w języku polskim, a wyroby mające kontakt z wodą
przeznaczoną do spożycia, dodatkowo atest higieniczny.
§2
1.Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 Dostawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie ……………… netto plus VAT tj. ………………………zł brutto.
2. Wynagrodzenie, określone w ustępie 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu
umowy, w tym koszt transportu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku i przeniesienie
dostarczonych materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
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§3
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.
2.Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP):
3. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
:
§4
1. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych.
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany
wadliwego towaru na rzecz wolną od wad. O stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Dostawcę
niezwłocznie po ich ujawnieniu.
3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3
dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie. Dostarczenie towaru bez
wad nastąpi w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy, do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
§5
Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy
na osoby trzecie.
§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy w
formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu umowy w terminie
określonym w § 1 ust.2 umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa, w § 2 ust. 1
za każdy dzień opóźnienia;
2) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie rzeczy wadliwych w
terminie, o którym mowa w § 4 ust.3;
3) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada
Dostawca;
4) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 2 ust. 1, gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada.
4. Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może żądać
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odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych, wynikających z
Kodeksu cywilnego.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji umowy.
§9
1.Zamawiajacy 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.
§ 10
Zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie w formie
aneksu.
§ 11
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle umowy jest sąd gospodarczy właściwy dla
Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Zamawiający:

Dostawca:
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