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. ………….., 00-000 ……………..
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ……………….., …….. 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, została zawarta umowa 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”.

1.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego kontenera z
plandeką na osady, do transportu samochodem hakowym, na Oczyszczalnię Ścieków
przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy.
Wymiary:
6500x2300x1250mm
Dane techniczne:
 blacha stalowa w gatunku S235JRG2
 dno wykonane z blachy o grubości min. 5mm
 boki wykonane z blachy o grubości min. 3mm
 usztywnienia pionowe na ścianach bocznych i w dnie z ceownika 80x50x3 co
750mm plus wzmacniająca wręga pozioma
 w dnie dodatkowe usztywnienia co 375mm
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 klapa uszczelniona gumową uszczelką plus 4 śruby dociskowe
 4 rolki jezdne, szerokość rolki 300mm, odległość między rolkami 1560mm
 blacha przeciw wychlapywaniu na długości 1mb od strony klapy
 ściany gięte po promieniu R-110mm
 wieniec (zakończenie ściany) z rury 76x6
 wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722
 wysokość haka 1570mm, średnica ucha 50mm
 malowany farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze RAL 2011
 kontener winien posiadać certyfikat WE
 ładowność 15 ton
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do prawidłowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1.
Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ........... oraz
Warunkami Zamówienia PR/PJ/220/41-N/04/18, które stanowią załączniki do niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
należytej staranności.
§3
Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……………
Warunki dostarczenia przedmiotu umowy:
 Towar będzie dostarczony własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt.
 Zamawiający dokona odbioru jakościowego w miejscu odbioru, tj. Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Spokojnej 20.
Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą będzie:
Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków – Artur Dogielski, tel. (76) 85 67 306 wew. 12
Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym będzie:
………………………………………………………………………………………………
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z
zamówieniem lub nie jest kompletny albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia sporządzając
protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad.
Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
§4
Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
........... zł netto (słownie:................................................................).
Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu 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. Wartość ta stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za
całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Należność Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w
terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
na podstawie obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru.

2z4

6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy.

1.
2.

3.

4.
5.

§5
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną :
a.
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu w którym
upłynął termin wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy,
b. za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 1%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 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 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za wyjątkiem sytuacji o jakiej mowa w § 7 ust. 1.
Kary naliczone przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 ppkt. a obowiązują także w
przypadku odstąpienia od umowy.
W sytuacji, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa naliczone kary umowne strony
mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6
1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi a nadto gwarancji na
przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, na okres ….. miesięcy od daty
protokolarnego odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek oznaczenia dostarczonego przedmiotu zamówienia
w sposób nie budzący wątpliwości w przypadku reklamacji ze strony Zamawiającego. W
przeciwnym wypadku wszelkie wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść
Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad w
dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający sporządzi protokół wskazując w
nim stwierdzone wady i termin ich usunięcia. Protokół ten stanowić będzie wezwanie
Zamawiającego skierowane do Wykonawcy o usunięcie wad w dostarczonym
przedmiocie zamówienia bądź w przypadku braku takiej możliwości o wymianę na nowy
na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia pisemnego otrzymania
zgłoszenia.
§7
1. 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.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie nienależytego
wykonywania zobowiązań, w szczególności:
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a) polegającym na niezgodnym z umową lub wadliwym wykonywaniu przedmiotu
umowy
b) opóźnieniem Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy trwającą dłużej niż 20 dni.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż
mimo zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust. 2 w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapłaty kar umownych przewidzianych niniejszą umową
§8
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 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.
§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
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