Załącznik nr 3

Projekt
UMOWA Nr ……..

W dniu .............. 2010 r. pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji reprezentowanym przez:
mgr Jarosława Matuszewskiego - Dyrektora
Nr: NIP 875-10-03-428, Nr Regon 870327210
adres do korespondencji: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2,
86-200 Chełmno tel. 056 686 49 33 fax. 056 686 49 33
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
.........................................................................................................................................................
adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........
NIP ........................ REGON ......................
zwanym dalej Wykonawcą
po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro

strony zawierają umowę następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do natleniania wody
aeratora, o parametrach technicznych określonych w specyfikacji zamówienia oraz w
ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy.
2. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do:
1) dostarczenia urządzenia do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Stacja
Uzdatniania Wody, ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie woj. Kujawsko-Pomorskie;
2) rozmieszczenia i instalacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.
3) montaż rurociągów zasilających i odpływowych,
4) uruchomienia urządzenia.
5) dostarczenia karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi i konserwacji,
odpowiednich atestów na kontakt z wodą pitną - w języku polskim.
3. Wynagrodzenie za zobowiązania, o których mowa w ust. 2 zawarte jest w cenie
wykonania przedmiotu zamówienia określonej w § 4.
4. Przyjęcia urządzenia i dokumentów
dokona
upoważniony
przedstawiciel
Zamawiającego.
5. W chwili wydania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej
umowy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi, czy jest on w stanie
technicznym zapewniającym jego prawidłową eksploatację.
6. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie
oryginalne dokumenty niezbędne do jego eksploatacji.

§2
1. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonym towarze Zamawiający
prześle Wykonawcy reklamację.
2. Reklamacja zostanie przesłana faksem a następnie potwierdzona oryginałem
pisma przesłanym pocztą.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 14 dni od
zgłoszenia. W przypadku gdyby usunięcie wady nie mogło nastąpić w
terminie wyżej określonym, Wykonawca zobowiązany jest ustalić wspólnie z
Zamawiającym inny termin i potwierdzić uzgodnienia na piśmie.
§3
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do dnia 31. 12.
2010 r.;
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dostawie nie później niż 24
godziny przed terminem jej realizacji.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia określonego w § 1 pkt 1
niniejszej umowy jeżeli upoważniony przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że
znajduje się on w stanie technicznym nie zapewniającym jego prawidłowej
eksploatacji lub uszkodzonego.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie
……………….. zł + podatek VAT co stanowi wartość brutto …………………….zł
(słownie: …………………….) za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy.
2. Należność za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zostanie wpłacona na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni po otrzymaniu
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy
podpisany przez obie strony.
§5
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………..……
(nie krótszy niż 12 miesięcy) od dnia bezusterkowego odbioru. Gwarancje na
dostarczone urządzenie Wykonawca wyda przy odbiorze. Dokument gwarancji
zostanie wydany wraz z dostarczonym urządzeniem.
§6
1. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu umowy.
2. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi max. 48 godzin od chwili zgłoszenia
usterki przez Zamawiającego do godziny 15:00 każdego dnia roboczego.

3. Reklamacje i usterki będą zgłaszane do Wykonawcy za pomocą faksu na nr
…………..………….., telefonicznie na nr ………………… lub e-mailem na adres:
…………………………….
4. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę będzie liczony od momentu wysłania faksem lub
e-mailem zgłoszenia do Wykonawcy lub od zgłoszenia telefonicznego.
§7
1. Zamawiający odstąpi od umowy, jeżeli jego upoważniony przedstawiciel stwierdzi,
że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy nie spełnia
warunków określonych w Specyfikacji Zamówienia lub znajduje się w stanie
technicznym nie zapewniającym jego prawidłowej eksploatacji, a Wykonawca w
terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tego faktu nie usunie przyczyn niesprawności
urządzenia.
2. Zamawiający odstąpi od umowy jeżeli Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu
umowy nie przekaże oryginalnych dokumentów niezbędnych do jego eksploatacji.
§8
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % ceny brutto określonej
w § 4 pkt 1 umowy.
2. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego,
zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5 % ceny brutto określonej w §
4 pkt 1 umowy.
§ 10
W okresie do zakończenia gwarancji strony obowiązane są informować się nawzajem na
piśmie o każdej zmianie adresu siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie
odebraną uważa się za doręczoną.

§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu lub specyfikacji zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 13
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać
w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu
rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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