UMOWA Nr ..................................
(projekt umowy)

zawarta w Chełmży w dniu ........................................ pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmża – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży,
87-140 Chełmża, ul. 3-go Maja 12 a
( NIP 879-00-05-940, REGON 870202661 )
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora:
inż. Krzysztofa Bilskiego
a
firmą
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
( NIP: ......................................, REGON ..................... )
reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
§1
1. Zamawiający oświadcza, iż umowa dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164 z późniejszymi zmianami).
Postępowanie zostało prowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej pompy zatapialnej przeznaczonej do tłoczenia
ścieków sanitarnych nieoczyszczonych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Chełmży.
3. Pompa zostanie dostarczona wraz z niezbędnymi akcesoriami do samodzielnego montażu
wymienionymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Formularz Oferty Wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy jest jej
integralną częścią.

1

§2
Przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:
-

Pompa zatapialna do ścieków sanitarnych nieoczyszczonych z wirnikiem śrubowym
Moc silnika ………… kW
Króciec tłoczny Ø 150 mm
Swobodny przelot Ø ………… mm
Wysokość podnoszenia ………… metry
Wydajność ……………. m3/godz
Kabel zasilający o długości 10 mb
Uchwyt i łańcuch do podnoszenia długości min. 8 mb
Wbudowane zabezpieczenia (czujniki) zabezpieczające przed przegrzaniem i przeciekiem

Producent i typ pompy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
§3
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy atest, znak CE świadczący o zgodności
materiału z normą zharmonizowaną lub techniczną lub krajową specyfikacją techniczną aprobatą
europejską lub zamiast CE znak budowlany, o którym mowa w aktualnie obowiązującej ustawie o
wyrobach budowlanych, karty gwarancji, dokumenty dotyczące serwisowania pomp, podręcznik w
wersji papierowej w języku polskim instalacji, eksploatacji i konserwacji. Materiały objęte
zamówieniem Wykonawca przywiezie na wskazane przez Zamawiającego miejsce własnym
kosztem i transportem, w dniu roboczym (poniedziałek – piątek). Asortyment będący przedmiotem
zamówienia musi być wolny od jakiegokolwiek prawa lub roszczeń osób trzecich. Przedmiot
dostawy musi być fabrycznie nowy, I gatunku.
§4
Strony ustalają, iż wynagrodzenie zgodnie z Zapytaniem ofertowym przedstawione w Formularzu
ofertowym zostało ustalone na:
Wartość zamówienia netto:
…………………………………………………………………………………………..…….. zł
Słownie: ………………………………………………………………………………………...
Podatek VAT ………….. %

…………………………………………….……….……… zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………...
Wartość zamówienia brutto:
…………………………………………………………….………………………………….. zł
Słownie: ………………………………………………………………………………………...
i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzględnia inne opłaty i podatki łącznie z obowiązującym podatkiem VAT, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę włącznie z kosztem wszystkich prac
towarzyszących, niezależnie od tego czy Wykonawca je przewidział lub mógł przewidzieć.
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§5
1. Cena ustalona w ofercie Wykonawcy jest stała w czasie trwania umowy.
2. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą wystawioną po
dokonanym odbiorze przedmiotu umowy.
3. Należność za fakturę Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie ……….. dni od
dnia jej otrzymania, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na dokumencie
sprzedaży.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu przedmiotu umowy w terminie do
dnia …………………….. zgodnie z ofertą Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy w ramach realizacji
umowy w wymiarze ……….. miesięcy licząc od daty dostawy bez zastrzeżeń.
2. Stwierdzenie wykrycia wad i ich usunięcie w okresie gwarancji:
a) o istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę
na piśmie.
b) w ciągu 24 godzin Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi
przedstawicielowi Zamawiającego o terminie usunięcia usterki, który to termin powinien
zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.
c) jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim usterka ma być usunięta,
przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia usterki, a
Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany.
d) Wykonawca w terminie przestawionym w ust. b) lub c) dokona naprawy w okresie
gwarancyjnym na swój koszt. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone
protokolarnie.
§7
1. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą, upoważnioną do
podpisywania protokołu odbioru:
Stanisław Kosicki
- tel. służbowy (56) 675 47 19,
- nr fax (56) 675 60 82,
- adres e-mail: zwik27@wp.pl
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym:
……………………………………..
- tel. służbowy …………………….. ,
- nr fax ……………………..…….. ,
- adres e-mail: ……………….…….. ,
§8
1. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje
zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do
realizacji zamówienia. Rezygnacja z tego powodu ze strony Zamawiającego nie powoduje po
stronie Wykonawcy jakichkolwiek uprawnień w zakresie kar i odszkodowań.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno
zawierać uzasadnienie.
3. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca
winien wstrzymać realizację dostawy.
3

4. Niezależnie od postanowień § 8 ust. 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 zawarcia umowy. W
takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanej części umowy.
§9
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % kwoty brutto,
o której mowa w § 4 umowy.
2. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.
3. Z tytułu nieterminowej płatności wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w
wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
§ 10
Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian do umowy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do
polubownego uregulowania sporu drogą negocjacji, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego
sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla miejsca
wykonania umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednej dla każdej ze stron.
§ 13
Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty z dnia ………………………..

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Akceptuję projekt umowy:

………………………………………..
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

4

