UMOWA …../2021
zawarta w dniu ………….. 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 Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, prowadzonym w oparciu postępowania wewnętrznego "Regulaminu
udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 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 Zarządzeniem nr 17/2016 z dnia 9 czerwca 2016r. Prezesa
Zarządu Spółki z o. o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Szydłowcu, została zawarta Umowa następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą „Sukcesywna
dostawa komór grobowych żelbetonowych wraz z ich montażem/ wpuszczeniem do
wykopu przygotowanego przez Zamawiającego.” zgodnie z:
a. opisem przedmiotu zamówienia,
b. ofertą cenową Wykonawcy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) zapytanie ofertowe
b) formularz ofertowy
c) postanowienia zawarte w niniejszej umowie.

3. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy
komór grobowych - pojedynczych (dwuosobowych) w szacunkowej ilości 40 kompletów
komór grobowych dla potrzeb Cmentarza Komunalnego w Szydłowcu o parametrach
technicznych określonych w warunkach technicznych zapytania ofertowego.
Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, liczonej
od daty każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, określony w § 1 ust.1, na adres wskazany
przez Zleceniodawcę. Koszt dostawy obciąża Wykonawcę.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

lub zwiększenia ilości towaru

wskazanego w ust. 1, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zleceniodawcy.
6. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie według bieżącego zapotrzebowania Zleceniodawcy
w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 07.00 do 15.00. Zleceniodawca będzie
zgłaszał telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje o wielkości
i dacie kolejnej dostawy. Zgłoszenie zapotrzebowania przez Zleceniodawcę nastąpi nie
później niż na 7 dni przed terminem realizacji dostawy. Jednorazowa dostawa nie może być
mniejsza niż 5 kompletów.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną każdorazowo partię kompletów piwnic
grobowych do miejsca dostawy, tj. Cmentarz Komunalny przy ulicy Kamiennej 66
w Szydłowcu, pozostającego w administracji Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11.
8. Transporty prefabrykowanych, betonowych kompletów piwnic grobowych Wykonawca
zobowiązany jest realizować z wykorzystaniem samochodu ciężarowego wyposażonego
w HDS.
9. Dostawca

oświadcza,

że

dysponuje

odpowiednią

wiedzą

i

umiejętnościami

oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonywania niniejszej umowy.
§2
Termin i miejsce realizacji umowy
1. Umowa zostaje zawarta od dnia ……….. do 31.12.2022r. i będzie realizowana na podstawie
zleceń cząstkowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją
całego zakresu przedmiotu umowy z najwyższą starannością.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają
na podstawie Oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługuje od Zamawiającego
wynagrodzenie za każdorazową dostawę według cen jednostkowych określonych w ofercie
Wykonawcy, która stanowi integralną część umowy.
3. Rzeczywista wartość umowy będzie sumą wartości zrealizowanych zamówień cząstkowych
składanych sukcesywnie przez Zamawiającego.
4. Wykonawca za (dostawy) zamówienia cząstkowe wystawi fakturę VAT na podstawie
dokumentów potwierdzających wykonanie zleconych dostaw.
5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi dokument potwierdzający
wykonanie zleconych prac.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu
21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający dokonał przelewu (dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego).
8. Wykonawca oświadcza, iż ceny materiału są stałe przez cały okres obowiązywania umowy,
nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty związane
z realizacja umowy, w tym transport.
§4
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień
opóźnienia,
b) w wysokości 1000,00 zł z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

karę

umowną

za

odstąpienie

od

umowy

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 1000,00 zł.
3. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.
4. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek
ustawowych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§5
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający oświadcza, że do kontaktów roboczych z Dostawcą upoważniony jest:
Jakub Szymański – Kierownik Działu produkcji wody i utrzymania ruchu
tel. 048/617-04-26; e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

2. Wykonawca oświadcza, że do kontaktów roboczych z Zamawiającym upoważnia:
……………………..……….. - …………………………………………………………..…..
tel. …………………………….……... e-mail…………………………………..
3. Integralną część umowy stanowi oferta z dnia……………………….r.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

………………….……………….
ZAMAWIĄJCY

…..……………………………….
WYKONAWCA

