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 691-000-72-32, Kapitał Zakładowy wpłacony 75.159.300 zł, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1/ Zbigniewa Mroza

- Prezesa Zarządu,

a
………… z siedzibą w ……….., ul……. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ……………., …. Wydział
…Gospodarczy…………… 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:
§1
Umowę zawiera się na podstawie przepisów obowiązującego u Zamawiającego „Regulaminu udzielania zamówień
na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
Akcyjna”.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Dostarczenie elektronicznych kart płatniczych podarunkowych (dalej
karta) dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w ilości i wartości
zasilenia dla każdej z osobna, na łączną wartość: 470.700,00 zł brutto zgodnie z Warunkami
Zamówienia. Szczegółowy wykaz wartości poszczególnych kart znajduje się w załączniku nr 1, który
stanowi integralną część umowy.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego
wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy złożonej dnia ………………. r., oraz
Warunkami Zamówienia ……………, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
§3
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty przesłania faksem lub
mailem zamówienia. Przy czym za realizację zamówienia uważa się dostarczenie kart wraz z PIN- em w terminie
określonym powyżej.
1.1.Ilość kart i wartość zasilenia każdej z osobna Zamawiający określi w zamówieniu. Zamawiający zastrzega
możliwość zmian ilościowych zamówienia uzależnionego od stanu zatrudnienia w momencie składania
zamówienia, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego.
1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu kart w ilości nie przekraczającej 4% zamówienia, bez żadnych
konsekwencji dla Zamawiającego.
2. Warunki dostarczenia:
 Zamawiający dokona odbioru ilościowego w miejscu odbioru tj. w siedzibie LPWiK S.A., na
podstawie protokołu przekazania kart.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wydany Zamawiającemu jest wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz objęty jest gwarancją realizacji do dnia ich ważności we wszystkich punktach handlowych
i usługowych na terenie całego kraju, posiadających czytniki kart i akceptujących karty.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy wygasa wraz z upływem terminu ważności kart.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu dostarczenia kart w wysokości
……….. zł netto
2. Łączną kwotę z tytułu zasileń elektronicznych kart płatniczych podarunkowych, o których mowa w §2 ust. 1,
w wysokości 470.700,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w poprawnie wystawionej nocie finansowo-księgowej w terminie do 5 dni od
dnia jej odbioru. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust.1.2. kwota wystawionej przez Wykonawcę noty
winna zostać pomniejszona o wartość zasilenia zwróconych kart.
3. Podstawą wystawienia faktury za dostarczenie jest wystawienie przez Wykonawcę protokołu zdawczo –
odbiorczego dotyczącego dostarczonych kart wraz z PIN-em.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
6. W przypadku niezgodności stanu środków na poszczególnych kartach, stwierdzonych przez Zamawiającego
lub użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wyjaśnienia we wskazanym przez
Zamawiającego terminie. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnienia środków
7. Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. W przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki
ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a.
za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4
ust.1 za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony
na dostarczenie przedmiotu umowy,
b.
z tytułu odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1.
4. W przypadku nie usunięcia wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz powstania jakiejkolwiek
szkody naliczone kary umowne zostają zaliczone na poczet roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. Roszczenia
Zamawiającego będą realizowane przez dokonanie potrącenia należnej kwoty (z tytułu nienależytego
wykonania umowy, kar umownych, innych roszczeń odszkodowawczych) z kwoty wystawionej przez
Wykonawcę faktury. Powyższe postanowienie stanowi Oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu potrąceniu,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie nienależytego wykonywania zobowiązań
w szczególności:
1.1. polegających na niezgodnym z umową lub wadliwym wykonywaniu przedmiotu umowy,
1.2. w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy,
1.3. gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy.
2. 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 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
§7
Umowa o dostarczenie kart obowiązuje od dnia jej zawarcia do całkowitej realizacji jej postanowień.
§8
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
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.
1.

§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy wykaz wartości poszczególnych kart

L.p

Ilość

Kwota zasilenia

1

261

1.800,00

2

1

900,00

