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           UMOWA   

  

  

zawarta w dniu ………………………. r. w Gubinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Miejskich            

Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie ul. Śląska 36, Regon 970361280, NIP 9261000423,  zwanym 

dalej " Zamawiającym ", reprezentowanym przez Zarząd, w  imieniu, którego występuje:   

  

Prezes Zarządu Spółki – Leszek Linda  

  

a  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:  ………………….., REGON:   ……………………….,  

 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:  

  

……………………………………………………………. 

  

o następującej treści.  

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                           

w  przetargu ofertowym ogłoszonym w ramach działalności sektorowej.  

  

§ 1  

  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia i ofertą, do dostawy Zamawiającemu materiałów  wyszczególnionych       
w formularzu cenowym.  

2. Rury i kształtki do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać aktualny atest higieniczny 

wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z wodą 

pitną. Wszystkie materiały niezbędne do budowy sieci wodociągowej muszą być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.  

4. Wykonawca dostarczy i rozładuje materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na 

swój koszt.  Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.  

Uwaga: materiały, których rozładunek wymaga użycia dźwigu należy dostarczyć 

samochodem mającym takie urządzenie.  

5. Miejsce dostaw materiałów: wskazana przez Zamawiającego lokalizacja w Gubinie– 

magazyn PUM ul. Śląska 36 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 –15:00.  

6. Szczegółowy opis materiałów, co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy.                                          

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
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§ 2  

  

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z przyjętą ofertą, zawartą                        

w formularzu cenowym.  

  

Łączna wartość zamówienia obejmująca dostawę elementów z PCV, wynikająca z formularza 

cenowego:  

  

Cena netto całego zamówienia wynosi: …………………… zł  

Stawka podatku VAT ……… %     

Cena brutto całego zamówienia wynosi: ………………….. zł  

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………...  

  

  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, nie podlega zmianie na okres ważności umowy                    
i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu       
i rozładunku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z §1 ust. 5.  
  

§ 3  

  

  Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy  

 

§ 4  

  

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi, na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę za odebrane bez wad partie materiałów w terminie 

30 dni licząc od daty doręczenia (otrzymania) faktury i  zatwierdzeniu jej przez 

Zamawiającego. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia lub jego częścią.   

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru poszczególnych partii 

materiałów podpisany przez Strony.  

3. Wraz z dostawą danej partii materiałów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne                  

i ważne dokumenty m. in. certyfikaty i atesty, wymagane dla dostarczanych materiałów lub 

deklaracje zgodności wyrobów z aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie 

ustanowiono Polskiej Normy, świadectw dopuszczeń itp.  Przedmiotowe dokumenty muszą 

zawierać informacje, iż dotyczą partii materiałów dostarczonych w tym dniu.                         

Treść informacji powinna brzmieć: Klauzula: „Materiał dostarczony zgodnie z umową                

z dnia ………………….. r. do budowy sieci wodociągowej zawierający elementyz PCV / PE / 

betonowe / żeliwne”.  

UWAGA! W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów Zamawiający będzie miał prawo 

odmowy przyjęcia towaru.  

4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu                          

z  rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.  
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§ 5  

  

1. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu dostawy.  

2. W przypadku, gdy materiały nie będą spełniały określonych wymagań, Wykonawca 

zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i bezpłatnej wymiany materiałów wadliwych na wolne 

od wad oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych.  

3. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrzone w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia                  

a usunięcie wad bądź wymiana towaru nastąpi w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.  

4. Zamawiający ma prawo wykonania kontroli losowo wybranego elementu z zakresu 

dostawy w wybranym przez Zamawiającego niezależnym instytucie badawczym w celu 

ustalenia  czy są wymaganej jakości na zgodność z przedstawionymi deklaracjami.  

5. W przypadku wyników negatywnych potwierdzających niezgodność dostarczonych  

materiałów z normami, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań wynikające                    

ze złej jakości oraz konsekwencje z tym związane ponosi Wykonawca.  

  

§ 6  

  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane dostawy 3 letniej gwarancji.   

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokołu odbioru każdej partii materiałów.   

3. Gwarancja zostanie doręczona Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu 

odbioru.  

4. Udzielona gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego innych niż dotyczących wad 

wykrytych po jego odbiorze.   

5. W przypadku awarii sieci wodociągowej w okresie gwarancji, z przyczyn wad materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę, awarię usunie Zamawiający i obciąży kosztami naprawy 

Wykonawcę.  

  

§ 7  

  

1. Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:    

a) ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest:     

stanowisko:                                                       Kierownik ZOUM  

imię i nazwisko:  Eugeniusz Burda  

telefon:  68/ 455 82 79  

 68/455 82 70 

e-mail:  eugeniusz.burda@pumgubin.pl 

uwagi:  od poniedziałku do piątku  

  

  

w godz. 7ºº - 15ºº  

b) ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest:   

stanowisko:                   …………………………………………..   

imię i nazwisko:                                  …………………………………………..  
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telefon:               ………………………………………………  

 tel. kom.                

uwagi:   

    

§ 8  

  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                           

w  formie kar umownych.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   

a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,   

b) w wysokości 0,5% wartości umownej materiałów niedostarczonych w terminie, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

c) w wysokości 200,00 zł za zwłokę w wymianie wadliwych materiałów na wolne od wad za  

każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanego przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy       

z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem,       

o którym mowa w § 9.  

4. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody. Strony 

mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.   

  

  

§ 9  

  

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości                           

o powyższych okolicznościach.   

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.   

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.   

  

§ 10  

  

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w następujących sytuacjach:   

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:   

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,   

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.   
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c) w przypadku powtarzającego się nieterminowego wykonywania dostaw będących 

przedmiotem umowy,  

d) gdy dostawy będące przedmiotem umowy wykonywane są niezgodnie z zapisami 

zawartymi w niniejszej umowie i SWZ,  

e) gdy okaże się, że wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:   

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.   

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości                         

o  powyższych okolicznościach.   

4. Postanowienie § 9 punkt 3 stosuje się odpowiednio.   

  

§ 11  

  

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian                       

w treści umowy w przypadku zaistnienia  okoliczności  niemożliwych  do  przewidzenia                     

w  dniu  zawarcia  umowy  jedynie w  przypadku zaistnienia siły wyższej.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji umowy wynikających                         

z  §  3 niniejszej umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie 

Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub 

warunkami organizacyjnymi oraz gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia                            

w  momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.    

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto 

pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron w formie pisemnej                        

w  postaci aneksu pod rygorem nieważności.   

  

 

§ 12  

Postanowienia dotyczące RODO  

  

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

"Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób je 

reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail), oraz osób 

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej 

umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, e-mail, 

uprawnienia budowlane).  
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2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy                    

i  nie będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony,                                 

z  zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.  

3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, 

adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa                 

w art. 32 Rozporządzenia.  

4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłosić je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania 
danych osobowych przez drugą stronę.  

5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, na zasadach określonych przepisami prawa.  

6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

dokumentacja z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy.  

7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający                           

z  obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez 

okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.  

  

§ 13  

  

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą 

się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji warunków zamówienia.  

2. Specyfikacja warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.  

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, co, do których Strony nie doszły 

do porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

   

§ 14  

  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

  

§ 15  

  

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.   
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§ 16  

  

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:   

 ● specyfikacja warunków zamówienia,   
● formularz ofertowy,    
● formularz cenowy.  

    
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:  

  


