Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
Nr PWKC/08/ZP/2020

UMOWA Nr PWKC/ ………./ZP/2020
zawarta w dniu ……………………… 2020 r., pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Spółka z o.o.,
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000390109, NIP
796-294-31-74, REGON 142896450, Nr rejestrowy 000106775, o kapitale zakładowym w wysokości
47.995.000,00 złotych, reprezentowaną przez:
- Roberta Pyryta – prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”
zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, bądź każda z osobna „Stroną”,
Na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego,
z pominięciem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony postanawiają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i bezpłatna dostawa do obiektu Zamawiającego tj. Centralnej
Oczyszczalni Ścieków , ul. Garszwo 99, 26-670 Pionki wozidła budowlanego kołowego: marka
………….., model ………………………. o parametrach zgodnych z ofertą.
2. Dostawca dostarczy ponadto:
a) dokumentacją gwarancyjną w języku polskim, w postaci dokumentu gwarancyjnego,
określającą warunki realizacji gwarancji, sposób wykonywania świadczeń gwarancyjnych, a
także wykaz punktów serwisowych wykonujących świadczenia gwarancyjne,
b) instrukcję obsługi w języku polskim.
§2
Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie do ………..
……………………….
§3
1.Wartość wynagrodzenia Dostawcy za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi: w
kwocie netto: …………………………… złotych, słownie ………………………………………….
złotych, w kwocie brutto: …………………zł, słownie ………………………………………………...
złotych.
2.Cena obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia określonego w § 1 umowy.
§4
1.Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę do siedziby
Zamawiającego wozidła, prawidłowo wystawionej faktury, dokumentów opisanych w § 1 ust. 2
umowy. Za datę doręczenia uważa się datę sporządzenia bez uwag protokołu odbioru przedmiotu
umowy.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień, w którym obciążony został rachunek bankowy Zamawiającego.
§5
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz należyte zabezpieczenie
dostarczanego wozidła. Ryzyko uszkodzenia lub utraty wozidła leży po stronie Dostawcy do czasu
dostarczenia go do miejsca określonego w § 1 ust. 1.
2. Koszty transportu i ewentualnego ubezpieczenia wozidła w czasie transportu do miejsca wykonania
dostawy obciążają Dostawcę
§6
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji do dnia, w którym praca wozidła przekroczy 1000
motogodzin wg licznika zainstalowanego w wozidle lub 12 miesięcy.
2. Gwarancja liczona jest od daty dostarczenia wozidła do siedziby Zamawiającego. Dokument
gwarancji na dostarczony sprzęt określający warunki gwarancji oraz określający sposoby realizacji
zobowiązań gwarancyjnych zostanie wydany Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru wozidła..
3. Dostawca zapewnia Zamawiającego, że wozidło zostanie dostarczony Zamawiającemu w stanie
wolnym od wad fizycznych i prawnych, a także zgodnie z niniejszą Umową oraz przedłożoną ofertą
stanowiącą integralną część umowy.
4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wozidła lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi
istnienia wad, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Dostawcy naprawy i usunięcia
stwierdzonych wad lub wymiany wadliwego wozidła na wolny od wad, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub
wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może według własnego uznania żądać obniżenia ceny za
dostarczony Towar w takim stosunku, w jakim wartość Towaru wolnego od wad pozostaje do wartości
Towaru obliczonego z uwzględnieniem istniejących wad lub od Umowy odstąpić.
5. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie Dostawcę o wadzie dostrzeżonej
przy odbiorze, a jeżeli wada wyszła na jaw później — niezwłocznie po jej wykryciu.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie i odnotowane w książce gwarancyjnej
Towaru.
7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt wady nieusunięte w
wyznaczonym terminie, obciążając Dostawcę kosztami usunięcia wad oraz kosztami ewentualnych
szkód.
§7
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu dostawy — za każdy dzień zwłoki — w wysokości 1% ceny całkowitej
/brutto/ podanej w ofercie wozidła niedostarczonego w terminie,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi
— za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad —w wysokości 1% ceny
brutto wozidła wadliwego podanej w ofercie, nie więcej jednak niż 30% wartości wozidła wadliwego,
c) za odstąpienie od umowy przez Dostawę w wysokości 10% ceny całkowitej /brutto/podanej w
ofercie,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w § 8, w wysokości 10% ceny
całkowitej /brutto/podanej w ofercie.
§8
Zamawiający może od Umowy odstąpić w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Dostawcę umowy, a w szczególności, jeżeli:
a) zalega z dostawą ponad 5 dni w stosunku do terminów określonych w umowie,
b) dostarczone wozidło nie spełnia warunków, o których mowa w Umowie i złożonej ofercie.
§9
Osobami wyznaczonymi do wzajemnych kontaktów będą:

— ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………….,
— ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………..
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych Umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe pomiędzy stronami w związku z realizacją Umowy będzie rozpatrywał rzeczowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd, chyba, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego
przewidują właściwość wyłączną innego sądu.
4. Integralną część Umowy stanowi złożona oferta.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Dostawcy.

Zamawiający:

Dostawca:

