Projekt umowy

Umowa nr ……………….
zawarta w dniu ………………….

pomiędzy: Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy
ul. Nowodworskiej 1,
59 - 220 Legnica zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064169; REGON 390038180, NIP 691000-72-32, Kapitał Zakładowy wpłacony 75.159.300 zł, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1/Zbigniew Mróz

- Prezes Zarządu,

a
……………………………..
z siedzibą w …………………………………………
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. …………………..

……………Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem …………., REGON ……….., NIP ………………. Kapitał
Zakładowy wpłacony …………….. zł,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1/ ……………………..

– ………………………….,

zwanymi w dalszej części Stronami o następującej treści:
Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na
dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Legnicy”.
§1
1 Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczenie produktu pod nazwą flokulant:
……………………………. do Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust. 1.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia …………… r.,
oraz Warunkach Zamówienia PR/220/69-E/07/17 z dnia 06.09.2017 r. które stanowią
załączniki do niniejszej umowy.
4. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za koordynację przedmiotu umowy w osobie
Kierownik Zakładu Oczyszczalni Ścieków - Artur Dogielski
tel. stacjonarny (76) 85 67 306
tel. komórkowy 519 332 069
5. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy
w osobie: ………………………………………………………………………………………
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§2
Umowa zawarta jest na czas określony, tj. 3 lata od daty podpisania umowy.
§3
Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia produktu w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania zamówienia w formie pisemnej (fax) na nr tel……………………………. Odbiór
dokonywany będzie na podstawie listu przewozowego wraz z załączonym świadectwem jakości
dostawy.
§4
1. Dostawa produktu odbywać się będzie własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt,
loco oczyszczalnia ścieków, znajdująca się w Legnicy ul. Spokojna 20. Wykonawca ma
obowiązek określić dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia, który powinien być dniem
roboczym (w miarę możliwości określić przedział godzinowy), a Zamawiający powinien
zapewnić gotowość odbioru produktu, rozładowanie oraz pokwitowanie jego otrzymania
przez upoważnioną osobę. w przypadku gdy termin realizacji zamówienia przypada na dzień
wolny od pracy, wykonanie zamówienia nastąpi w dniu poprzedzającym wyznaczony termin.
Do każdego zamówienia Wykonawca dołączy specyfikację wysyłkową, określającą produkt,
jego ilość oraz właściwie wypełnianą fakturę.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego zamówienia Zamawiający powiadomi
Wykonawcę oraz wystawi protokół, w którym określi rodzaj niezgodności oraz czas realizacji
postępowania reklamacyjnego. Procedura odbioru zostanie powtórzona
§5
1 Produkt będzie dostarczony w kontenerach Schutz o pojemności 1000 kg a wszelkie
zamówienia powinny opiewać na krotność tej ilości.
2. Wykonawca gwarantuje odbiór, własnym transportem i na własny koszt pustych opakowań
po zakupionym produkcie.
3. Szczegółowe terminy odbioru pustych opakowań zostaną ustalone bezpośrednio
z Kierownikiem Oczyszczalni Ścieków tel. 76 856 73 06.
§6
1. Cena netto kilograma produktu będzie wynosiła ………….. zł (słownie:
…………………….). Do ceny będzie doliczony należny podatek VAT.
2. Za wykonanie każdorazowego zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w kwocie iloczynu zamówionego produktu wynikającego z zamówienia, o którym mowa
w § 5 ust.1 i cen określonych w złożonej w ofercie
3. Dostawca gwarantuje na okres trwania umowy niezmienność ceny.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia
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§7
1. Zapłata za zrealizowanie każdorazowego zamówienia będzie realizowana na podstawie
prawidłowo wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu faktur VAT z terminem płatności
21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury przelewami bankowymi na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
2. Za datę zapłaty należności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy.
§8
1. Wykonawca ma prawo powstrzymać się z realizacją wykonania przedmiotu zamówienia
w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje należności za poprzednie zamówienie.
2. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
3. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości danego
zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu w którym upłynął
termin realizacji tego zamówienia ,
b. za opóźnienie w usunięciu wad produktu niezachowującego gwarantowanej jakości
w okresie gwarancji w wysokości 1% wartości danego zamówienia netto za każdy dzień
opóźnienia, następujący po dniu w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad,
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
5. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł), za wyjątkiem sytuacji, o jakiej mowa w § 11.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu spowodowane przez
siłę wyższą (klęski żywiołowe, katastrofy, strajki i tym podobne), które będą stanowiły
przyczynę takiego opóźnienia.
7. Kary umowne przewidziane w ust. 4 pkt a niniejszej umowie obowiązują również
w przypadku odstąpienia od umowy.
8. Strony zastrzegają, iż możliwe jest żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
§9
1. Jeżeli Wykonawca opóźni się z dostawą produktu ponad 14 dni lub po dostarczeniu produktu
niezachowującego gwarantowanej jakości nie wymieni go w ciągu 5 dni od otrzymania
informacji pisemnej od Zamawiającego na nowy, zachowujący gwarantowane parametry,
Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy, która będzie traktowana jako
odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu pod rygorem nieważności winno być sporządzone w formie
pisemnej i zawierać uzasadnienie oraz winno być dostarczone drugiej stronie osobiście lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
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§ 10
1. Wykonawca zapewnia zachowanie parametrów flokulantu dla każdej zamawianej partii, przez
okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca udziela na produkt ..................... gwarancji liczonej od daty jego dostarczenia
pod warunkiem przechowywania produktu w opakowaniu, w jakim został dostarczony
w suchym pomieszczeniu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad w dostarczonym
przedmiocie zamówienia, Zamawiający sporządzi protokół wskazując w nim stwierdzone
wady. Protokół ten stanowić będzie wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy
o wymianę dostarczonego przedmiotu zamówienia na nowy na koszt i ryzyko Wykonawcy
w terminie do 5 dni od dnia pisemnego otrzymania zgłoszenia.
4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie technologiczna konieczność zastosowania przez
Zamawiającego innego zamiennego produktu, o podobnych właściwościach, który będzie
w posiadaniu Wykonawcy, zobowiązuje się on na wniosek Zamawiającego dostarczyć
zamienny produkt bez zmiany ceny z zastrzeżeniem, że będzie to produkt występujący
również w tej samej postaci.
§ 11
Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 12
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 13
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 15
W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 16
Wszelka korespondencja pomiędzy stronami w ramach realizacji niniejszej umowy będzie
kierowana na adresy siedzib stron wskazane w nagłówku umowy. w razie zmiany adresu strony
zobowiązane są do bezzwłocznego wskazania nowego adresu do korespondencji. w przeciwnym
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przypadku korespondencja kierowana na ostatni adres będzie uznana za doręczoną także w razie
jej zwrotu lub nie podjęcia przez adresata. Wówczas za datę doręczenia uznaje się piętnasty
dzień od daty wysłania korespondencji listem poleconym.
§ 17
1. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze
stron.
2. Umowę podpisano dnia …………………………………….

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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