Załącznik nr 3

UMOWA
zawarta w dniu ……………………………w Szydłowcu. pomiędzy:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu z siedzibą:
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
NIP 799-18-29-239, Regon 672301847, KRS 0000068059 reprezentowaną przez:
- Dariusza Kujbidę– Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………

REGON ……………………………………….

którą reprezentują:
- …………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Dostawcy w postepowaniu
o udzielenie zamówienia, prowadzonym w oparciu postępowania wewnętrznego "Regulaminu
udzielania zamówień o wartosci nieprzekraczajacej 30 000 Euro realizowanych przez "Wodociągi
i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych" – zatwierdzony Zarzadzeniem nr 17/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. Prezesa
Zarzadu Spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Szydłowcu, została zawarta Umowa
następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienia p.n.
„Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Spółki Wodociągi i
Kanalizacja w Szydłowcu.”
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu i ofercie.
2. Zakres umowy obejmuje:
2.1. Dostawę przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego sprzętu objętego
zakresem zamówienia oraz montaż klimatyzatorów.
2.2. Udzielenie gwarancji na zakupiony sprzęt, zgodnie z ofertą przetargową.
§2
1. Dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia ………………. r.
2. Miejsce dostawy: siedziba WiK Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 11.
3. Koszty dostawy oraz odpowiedzialność za należyte przewiezienie przedmiotu umowy
spoczywają na Wykonawcy.
4. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy
spoczywa na wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonania zobowiązania umowy z należytą starannością,
- zapewnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach zdolnych do wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiający zobowiązany jest do:
- odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, ustalonym dwustronnie
z wykonawcą,
- zapłaty ustalonego wynagrodzenia za zakupiony sprzęt.
§3
Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z ofertą na kwotę:
……………………………….….. zł/netto,

…………………………………… zł/brutto

Słownie: …………………………………………………………………………………… zł brutto
§4
1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony umowy,
protokół odbioru zakupionego sprzętu.
2. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
§5
1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny
z wymogami określonymi w zapytaniu i ofercie jest niekompletny, zamawiający odmówi
odbioru dostawy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy wolnej od wad. Procedura czynności odbioru
zostanie powtórzona.
2. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostawy Zamawiający
wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem terminu
dostarczenia przedmiotu zamówienia, wolnego od wad.
§6
1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi ………………., licząc od dnia
podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag).
§7
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu
- w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli realizacja
zamówienia jest późniejsza niż wymagany termin ukończenia.
Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
- w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych
wad i usterek przedmiotu umowy liczonych od dnia wyznaczonego terminu na usunięcie
wad i usterek.
- w wysokości 10% wartości umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% całkowitej wartości
umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
(nie dotyczy przyczyn określonych w § 9).
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków zmian:

- zmiana stawki podatku VAT,
- nagłe zdarzenie losowe mające wpływ na realizację zamówienia
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić
i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach
- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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§ 10
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, którym mowa w ust. 3, Zamawiający
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy
jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 11
Integralną część umowy stanowi oferta z dnia ………………………….
§ 12
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy
i 2 dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

