
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
Wzór umowy

Umowa nr………………………
zawarta  w  dniu  ...............................r.  w  Głownie,  pomiędzy  Miejskim  Zakładem
Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp  z  o.o.  w  Głownie  z  siedzibą  w  Głownie  przy
ul.  A.  Struga  3  NIP……………………………….  REGON………………………..,
reprezentowaną  przez…………………………………………….,  zwaną  w  dalszej
części umowy Zamawiającym
 
a
........................................................................................................................................
NIP.........................................................,  REGON......................................................
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Stosownie  do  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy
w postępowaniu  nr………………………,  prowadzonym  na  podstawie  art.  4  pkt  8
ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta została  umowa o następującej treści:

§ 1
1.Przedmiotem Umowy jest: 
a)  zakup  i  dostawa  fabrycznie  nowego  agregatu  prądotwórczego  w  wersji
zabudowanej  marki…………….……........typu……………………..,  wraz  z  układem
samoczynnego załączania rezerwy SZR 250A, zgodnie z zaproszeniem do złożenia
oferty, stanowiącym załącznik nr 1 i ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
b) transport do siedziby Zamawiającego,
c) rozładunek,
d) ustawienie agregatu,
e) montaż szafy SZR i wykonanie instalacji przyłączeniowej,
f) podłączenie agregatu do przygotowanej instalacji, 
g) konfiguracja współpracy z SZR i uruchomienie,
h) przeszkolenie obsługi bezpośrednio po uruchomieniu.
2. Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 2
1.Wykonawca oświadcza, że oferowany przez..............................................................
agregat wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy stanowi jego własność,
jest fabrycznie nowy,  wolny od wad fizycznych i  prawnych i  jest  dopuszczony do
obrotu prawnego na terenie RP oraz odpowiada pod względem jakości wymaganiom
polskich i unijnych norm jakościowych, a także posiada wymagane certyfikaty. 
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
oraz przy dołożeniu należytej staranności.

Nr referencyjny 6/INW/2020



§ 3
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.05.2020 r.
2.  Transport  i  rozładunek  urządzeń  składających  się  na  przedmiot  zamówienia
stanowi  część  zamówienia  i  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  transport
i rozładunek na własny koszt.
3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wydane Zamawiającemu
po  pierwszym  uruchomieniu  i  podłączeniu,  na  podstawie  protokołu  odbioru,
podpisanego  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron,  który  stanowić  będzie
podstawę do wystawienia faktury VAT. 
4. Przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany
jest przeszkolić wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi
urządzeń składających się na przedmiot zamówienia.
5.  Wraz  z  urządzeniami  składającymi  się  na  przedmiot  zamówienia  Wykonawca
dostarczy  Zamawiającemu  Dokumentację  Techniczno  -  Ruchową  (DTR)  wraz
z instrukcją obsługi (w języku polskim).
6.  Wykonawca zobowiązany jest  powiadomić z 2-dniowym wyprzedzeniem osobę
wymienioną w ust. 7 o dokładnym terminie dostawy. 
7.  Do  koordynacji  całości  spraw  związanych  z  niniejszą  Umową  Zamawiający
upoważnia Tomasza Golczyka, e-mail: inwestycje3@mzwikglowno.pl 

§ 4
1.  Wykonawca udziela  Zamawiającemu ………..  miesięcy gwarancji  na przedmiot
zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady ukryte oraz wady
wynikłe  w  okresie  eksploatacji  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.
4. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji  i  rękojmi
jest Zamawiający. 
5.  Jeżeli  w  trakcie  odbioru  stwierdzona  zostanie  wada  przedmiotu  zamówienia,
Zamawiający  może  odmówić  jego  odbioru,  a  Wykonawca  zobowiązany  będzie,
w  zależności  od  wyboru  Zamawiającego,  do  wymiany  wadliwego  przedmiotu
zamówienia na wolny od wad, bądź do usunięcia wady w drodze naprawy. Wymiana
wadliwego przedmiotu  zamówienia  na wolny od wad bądź jego naprawa nastąpi
w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia reklamacyjnego. 
6.  Zasady  określone  w  ust.  5  mają  odpowiednie  zastosowanie  w  przypadku
ujawnienia wad towaru w okresie rękojmi lub gwarancji. 
7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odebrania  od  Zamawiającego  wadliwego
urządzenia,  składającego  się  na  przedmiot  zamówienia  i  dostarczenia
Zamawiającemu przedmiotu wolnego od wad, na swój koszt.
8. W okresie gwarancji Wykonawca, na swój koszt, zobowiązany jest do dokonania
dwóch przeglądów gwarancyjnych – po pierwszym i po drugim okresie użytkowania
oraz przeglądu końcowego, nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji.
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§ 5
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Wykonawca otrzyma łączne  wynagrodzenie
w kwocie: ..........................zł netto + .....................zł podatek od towarów i usług VAT
(wg  stawki  23%)  =  ................................................  zł  brutto  (  słownie
złotych:..................................................................)  ustalone  na  podstawie  oferty
Wykonawcy Nr  …...........  z  dnia  .........................r.,  stanowiącej  załącznik  Nr  2  do
niniejszej umowy.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4.  Za  datę  zapłaty  uważa  się  datę  dokonania  przelewu  bankowego  przez
Zamawiającego. 
5.  Za  zwłokę  w  zapłacie  należności  wynikającej  z  faktury  Wykonawca  jest
uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w dostawie towaru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki, 
b)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych
w okresie gwarancji  lub rękojmi – w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie
wad,
c)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  –  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia
umownego brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez  Wykonawcę  z  przyczyn  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający  –
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa
wartości szkody, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono. 
4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącania  kar  umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7
Ewentualne spory,  które mogą wyniknąć na tle  wykonania postanowień niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  umowy  wymagają  formy  pisemnego  aneksu
do umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej  umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron

Załączniki:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Oferta wykonawcy

       ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

…………………….......                                                           ..…........………………
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