UMOWA ……………….
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
………………………………………
zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym w ……………… , …… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS pod numerem ……………, REGON ……………….., NIP
……………….., Kapitał Zakładowy wpłacony …………… zł, zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1/ ……………………………………..
zwanymi w dalszej części umowy Stronami o następującej treści:
§ 1
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”.
§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup i sukcesywne dostarczanie oleju opałowego

lekkiego do celów grzewczych, w ilości ok. 8 tys. litrów, w terminie od 01 grudnia
2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w
ust. 1.
3. Strony zgodnie stwierdzają, że integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… ,
2) Warunki Zamówienia PR/MD/220/87-E/09/17,
§ 3
Strony ustalają następujący termin i warunki wykonania przedmiotu umowy:
1. Dostarczanie przedmiotu umowy nastąpią w terminie od…….. do……. r.
2. Warunki dostarczenia:
a) Towar będzie dostarczony własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt.
b) Zamawiający dokona odbioru ilościowego na podstawie dokumentów tj. świadectwa jakości
lub\i listu przewozowego na Pompowni Ścieków, ul. Masarska 4, 59-220 Legnica.
c) Dostarczenia będą wykonane partiami po uprzednim złożeniu pisemnego, faxem lub drogą
elektroniczną zamówienia, którego wielkość każdorazowo będzie określona przez
Zamawiającego.
d) Czas wykonywania zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
w formie pisemnej, faxem lub drogą mailową do momentu jego odbioru przez
Zamawiającego.
e) W przypadku, gdy termin dostawy przypada na dzień wolny od pracy, dostarczenie nastąpi
w dniu poprzedzającym wyznaczony termin,
f) O ile w trakcie trwania niniejszej umowy po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność
zwiększenia ilości zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do jej sprzedaży wg cen
określonych w złożonej ofercie,
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez
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żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż z tego tytułu nie
będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń.
Wykonawca gwarantuje, że towar będzie pochodził z bieżącej produkcji i będzie zgodny
z obowiązującymi normami
§ 4
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za prawidłowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy określonego w §2 i jego odebranie jest wynagrodzenie netto stanowiące
iloczyn zamówionych ilości i cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie powiększone o podatek VAT
w wysokości określonej przepisami prawa z dnia wystawienia faktury.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. Obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
Termin zapłaty faktury wynosi 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.
Za zachowanie terminu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
W razie opóźnienia w zapłacie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
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. Oświadczenie o
potrąceniu wymaga formy pisemnej.
§ 5
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% każdorazowego
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu,
w którym upłynął termin wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy,
b.
w razie opóźnienia w wykonaniu postanowień § 6 ust. 1 w terminie dodatkowym kara
ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
c.
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% każdorazowego wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% każdorazowego
wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1
Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie obowiązują również w przypadku odstąpienia
od umowy.
W sytuacji, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
Dostawa przedmiotu umowy w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem
częściowym, a także nie spełniającym wymagań jakościowych, Zamawiający uważał będzie za
nienależyte wykonanie umowy.
Dwukrotne nienależyte wykonanie umowy, jak w ust. 6, upoważnia Zamawiającego do
natychmiastowego odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie takie traktowane będzie jak z
winy Wykonawcy.
Oświadczenie o odstąpieniu winno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z zamówieniem lub
nie jest kompletny albo posiada ślady zewnętrzne uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru
części przedmiotu zamówienia. Wykonawca w terminie dodatkowym (3 dni robocze) dostarczy
produkt wolny od wad o walorach jakościowych, zgodnych z Kartą charakterystyki.
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2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany obustronnie podpisany protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek oznaczenia dostarczonego przedmiotu zamówienia
w sposób nie budzący wątpliwości w przypadku reklamacji ze strony Zamawiającego.
W przeciwnym przypadku wszelkie wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a). w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z
tytułu wykonania części umowy, wg czynników cenotwórczych zastosowanych w ofercie
przetargowej.
b) jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje dostaw zgodnie z
warunkami umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, i zostać przesłane na sekretariat Spółki w terminie 14
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
§ 8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9
Wszelkie zmiany na tle realizacji niniejszej umowy, uzupełnienia treści umowy wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 10
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

………………………….
ZAMAWIAJĄCY

………………………………
WYKONAWCA

3z3

