Wzór umowy

Załącznik nr 3

UMOWA nr ZP.271/KC/63 /2017
o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Zakup i dostawa akumulatorów przeznaczonych dla pojazdów eksploatowanych w
Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli
zawarta w dniu ………………. pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy
ul. Komunalnej 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd
Rejonowy
w
Rzeszowie
XII
Wydział
Gospodarczy
pod
numerem
KRS 0000085943, NIP: 865-000-30-71, REGON: 830036219, reprezentowanym przez:
Anna Pasztaleniec– Prezes Zarządu,
dalej Zamawiającym
a
.......................................... * zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: …………………
*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie,

do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną,
o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie zapytania ofertowego na podstawie „Regulaminu udzielania
zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 Euro przez Miejskim
Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli”. Do przedmiotowej umowy nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 1986 i 1603.)
Zapytanie ofertowe wraz załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy są zakup i dostawa akumulatorów przeznaczonych dla pojazdów
eksploatowanych w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej
Woli w zakresie określonym
w ust. 2, zwane dalej przedmiotem zamówienia, dostawami
Szczegółowy asortyment oraz ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do
umowy (załącznik do Zapytania ofertowego - formularz cenowo-rzeczowy).
Ilości wskazane w załączniku nr 2 do umowy określają szacunkowe potrzeby
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla
Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę
roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w ramach maksymalnej wartości zamówienia danego zadania zastrzega sobie
możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 2 do umowy
w zależności od aktualnych potrzeb.

WARUNKI REALIZACJI
§2
1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Zamawiającego sukcesywnie, każdorazowo
na podstawie indywidualnych zamówień określających ilość i asortyment przedmiotu
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zamówienia, składanych telefonicznie lub drogą e-mailową, na nr telefonu Wykonawcy:
…………, adres e-mail: ……………………..
Akumulatory będą dostarczane do magazynu Zamawiającego, wskazanego w zamówieniu,
na koszt Wykonawcy w dnia robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 700 – 1400.
Dostawa w innych godzinach wymaga uprzedniego uzgodnienia.
Zamawiający zastrzega sobie realizację dostaw sukcesywnie w miarę zaistnienia potrzeb, w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od daty złożenia
zamówienia telefonicznie, faxem lub e-mail przez przedstawiciela Zamawiającego.
Każdorazowa dostawa akumulatorów będzie sprawdzana przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym. Miejscem kontroli będzie siedziba
Zamawiającego (magazyn).
Wykonawca ma prawo uczestniczenia przy odbiorze ilościowym
i jakościowym
dokonywanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części identyfikowalnych, to znaczy
oznaczonych na częściach bądź opakowaniach cechami lub numerami katalogowymi.
Dostarczane akumulatory muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nie mogą posiadać
wad ukrytych oraz muszą być dopuszczone do obrotu handlowego.
Dostarczane przez Wykonawcę akumulatory muszą posiadać parametry: wymiarowe,
montażowe i funkcjonalne zgodne z parametrami części według katalogów producentów
ujętych w załączniku nr 2 do umowy.
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:
9.1. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………
9.2. ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………..
JAKOŚĆ I GWARANCJA JAKOŚCI
§3
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z warunkami technicznymi
i technologicznymi określonymi w załączniku nr 2 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości dostarczanych
akumulatorów będących przedmiotem zamówienia. W przypadku ujawnionych wad bądź
dostarczenia akumulatorów niezgodnych z zapytaniem ofertowym asortymentem,
Zamawiający ma prawo do:
a). zakup na koszt Wykonawcy akumulatorów będących przedmiotem zamówienia u
innego kontrahenta
b). w przypadku opóźnienia dostawy o czas dłuższy niż 5 dni, Zamawiający ma prawo
rezygnacji z dostawy przez Wykonawcę danej zamówionej partii przedmiotu zamówienia
oraz zakupu towaru takiej samej jakości u innego dostawcy. W takim przypadku
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającego kary umownej w wysokości
różnicy pomiędzy ceną netto z umowy a wyższą ceną netto towaru zakupionego u innego
dostawcy, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kary umownej na
podstawie § 6 ust.1 pkt 1. O rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy Zamawiający
informuje w sposób wskazany w § 2 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania do Wykonawcy zaświadczeń wystawionych
przez producentów oferowanych akumulatorów, że ich wyroby są oryginalne.
W przypadku nie przedstawienia na żądanie powyższych zaświadczeń w terminie 3 dni
roboczych (tj. od poniedziałek do piątku). Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości
50 zł za każdy dzień zwłoki na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2.
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§4
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na akumulatory 24 miesiące, licząc od dnia
przyjęcia dostawy.
Gwarancja obejmuje wykonanie z należytą jakością i trwałością wyroby na eksploatację
akumulatorów, z wykluczeniem uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku
nieprawidłowej eksploatacji przez użytkownika.
Okres rękojmi wynosi 24 miesiące.
2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty przyjęcia dostawy każdej partii przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego przedmiotu
zamówienia na wolny od wad i spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszej
umowie, w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia w ciągu 2 dni roboczych (tj. poniedziałku do piątku) produktu wolnego
od wad w miejsce reklamowanego towaru.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu
zamówienia i dostarczenia wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3, na swój
koszt i ryzyko.
5. Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanych
części) ponosi Wykonawca.
6. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego
(protokoły reklamacyjne).
WYNAGRODZENIE
§5
1. Strony ustaliły maksymalną wartość zamówienia na kwotę:
brutto: ……………. zł (słownie: ................................),
netto: ……………. zł (słownie: ................................), w tym:
2. Powyższe wynagrodzenie w rozbiciu na asortyment kształtuje się następująco:

L.p.

Rodzaj
akumulatorów

Nazwa
producenta i
nr katalogowy/
oznaczenie
J.m.
wyrobu
(wypełniają
wszyscy
Wykonawcy)

1

2

3

1

Akumulator
Warta/Centra
225Ah 1150A

Ilość3

Łączna
Cena jednostkowa
wartość
netto (PLN)
netto (PLN)

Stawka
podatku
VAT

4

5

6

8

szt.

6

3

7 (5 x 6)

%

2

Akumulator
Warta/Centra 12V
170 Ah 950 A

szt.

3

%

3

Akumulator Warta/
12V 92 Ah 850 A

szt.

2

%

4

Akumulator
Warta/Centra 12V
64 Ah

szt.

1

%

5

Akumulator
Warta/Centra 12V
60 Ah 560

szt.

1

%

6

Akumulator Warta
Centra 12V 50 Ah

szt.

1

%

7

Akumulator
Centra/Warta 12V
53 Ah

szt.

1

%

8

Akumulator
Centra/Warta 12V
55 Ah

szt.

1

%

9

Akumulator
Centra/Warta 12V
60 Ah

szt.

1

%

10

Akumulator
Centra/Warta 12V
74 Ah

szt.

1

%

11

Akumulator
Centra/Warta 12V
77 Ah

szt.

1

%

12

Akumulator
Centra/Warta 12V
100 Ah

szt.

1

%

13

Akumulator
Centra/Warta 12V
110 Ah

szt.

1

%

14

Akumulator
Centra/Warta 12V
120 Ah

szt.

1

%

4

15

Akumulator
Centra/Warta 12V
135 Ah

szt.

1

%

16

Akumulator
Centra/Warta 12V
145 Ah

szt.

1

%

17

Akumulator
Centra/Warta 12V
180Ah

szt.

1

%

szt.

8

%

szt.

8

%

szt.

8

%

szt.

8

%

18

Akumulator
Centra/Warta 12V
95 Ah

19

Akumulator
Centra/Warta 12V
64 Ah

20

Akumulator
Centra/Warta 12V
140 Ah

21

Akumulator
Centra/Warta 6 V
165 Ah

SUMA NETTO

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego
przedmiotu zamówienia, na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ust. 2
4. Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Polsce.
5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, ceny brutto oraz
stawki podatku VAT określone w ofercie Wykonawcy ulegną odpowiedniej zmianie w taki
sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiana wskazana w
zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.
6. Ceny jednostkowe netto wskazane w ust. 2 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
umowy, w tym koszt transportu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
7. Ceny jednostkowe netto podane w umowie nie mogą ulec podwyższeniu w okresie jej
obowiązywania.
8. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie.
9. Wykonawca może udzielić Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego na poszczególne
części będące przedmiotem zamówienia w ramach poszczególnych, indywidualnych
zamówień realizowanych na podstawie niniejszej umowy. Zastosowanie cen z udzielonym
rabatem/ upustem przy poszczególnych zamówieniach nie stanowi zmiany umowy i odbywa
się automatycznie bez konieczności zawiadamiania Zamawiającego. Potwierdzeniem
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udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego, o którym mowa
w niniejszym ustępie jest faktura z wyszczególnieniem cen podanych w niniejszej umowie
oraz wysokości udzielonego rabatu/upustu.
Podstawą zapłaty faktury jest przyjęcie dostawy przez Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego
Wykonawcy: ………………………… w terminie do 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Faktury będą wystawione na: Miejski Zakład Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą
w Stalowej Woli przy ul. Komunalnej 1, NIP: 865-000-30-71 i doręczone na adres:
ul. Komunalnej 1,37-450 Stalowa Wola
Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać numer niniejszej umowy.
Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać numer rachunku bankowego
podany w niniejszej umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest
dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres:
Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Woli przy ul. Komunalna 1 lub
drogą elektroniczną na adres e-mail: mzk@um.stalowawola.pl, bez konieczności
sporządzania aneksu do umowy.
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o
zmianie numeru rachunku bankowego.
Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku
określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek
bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.
Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie
za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§6
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości:
1.
w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie poszczególnej części
zamówienia (zadania) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie
§ 7 ust. 3 umowy, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę - 10% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej
w § 5 ust. 1 / maksymalnej wartości netto zamówienia, którą obejmuje odstąpienie lub
rozwiązanie;
2.
w przypadku nieterminowej dostawy lub nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu
zamówienia na wolny od wad, za każdy dzień opóźnienia – 50 zł wartości netto danej
partii przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
OKRES OBOWIĄZYWANIA
§7

6

1. Umowa została zawarta na okres 12 (dwanaście) miesięcy lub do wyczerpania
maksymalnej wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 umowy, w zależności, który z tych
terminów nastąpi wcześniej.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub w zakresie
poszczególnej części zamówienia (zadania) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania
terminów dostawy przedmiotu zamówienia lub powtarzających się reklamacji dotyczących
złej jakości przedmiotu zamówienia( co najmniej trzy reklamację).
OŚWIADCZENIE RODO
§8
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu realizacji niniejszej umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: Zapytanie ofertowe oraz oferta
wykonawcy z załącznikami.
2. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych
adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku
niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy
uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą
stąd szkodę.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów,
adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony
w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy.
5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
8. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych
warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów
pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww.
dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie
uregulowano odmiennie.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jednym
dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
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