Załącznik nr 2

UMOWA NR ZP.271.KC.5.2021
-WZÓR-

zawarta w dniu ………….. 2021 r. w Stalowej Woli pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli, (kod
pocztowy: 37-450) przy ul. Komunalnej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000085943, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadającą kapitał zakładowy w
wysokości 70 177 000,00 złotych posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 865-00030-71 oraz numerem REGON 830036219, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:
Radosław Sagatowski - Prezes Zarządu,
Przemysław Skrzypek – Z-ca Prezesa Zarządu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą”, o treści następującej:
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty
130.000,00 zł, w przypadku którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup z dostawą miernika mętności TL2310 LED, ISO do
Laboratorium MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1 do
niniejszej umowy – stanowiącym ofertę Dostawcy (Formularz ofertowy).
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§2
Dostawca jest zobowiązany do dostawy miernika mętności TL2310 LED, ISO, będącego przedmiotem
umowy nie później niż w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy w ramach
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny
koszt i ryzyko.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia należytej jakości, odpowiadającego
wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.
Dostawca poinformuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, o planowanym terminie
dostawy osobę wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego.
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Dostawcą ze strony Zamawiającego jest: ……………,
tel. ……………., e- mail……………………. .
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Dostawcy, jest: ………………….………,

tel. ……….………., e-mail: ………………….. .
7. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę przedmiotu dostawy niezgodnego z parametrami określonymi
w Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1 (Formularz ofertowy), Zamawiający poinformuje Dostawcę
pisemnie/ fax- em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wszelkich wadach przedmiotu
zamówienia w terminie 10 dni roboczych od dnia odbioru.
8. Dostawa przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami określonymi w Zapytaniu ofertowym
i Załączniku nr 1 nie stanowi przedmiotu wykonania umowy.
9. Dostawca niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, zobowiązuje się do usunięcia
wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§3
1. Cena należna Dostawcy za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 umowy,
wynosi brutto: ……….. zł, (słownie: ………………………….⁰⁰/100).
2. Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy płatna będzie przelewem na konto wskazane na fakturze
VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Strony akceptują wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Płatność zostanie dokonana za odebrany przedmiot zamówienia
bez wad.
4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z płatności, o której mowa w ust. 1, Dostawca może
obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
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§4
Dostawca udziela na dostarczony miernik mętności 24 miesięcznej gwarancji.
Termin gwarancji będzie liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w § 2 ust. 1.
Przyjęcie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego (WZ Dostawcy
lub list przewozowy).
Dostawca zapewni usługę serwisową wynikającą z gwarancji. Koszty transportu związane
z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do serwisu ponosi Dostawca.
Dostawca zobowiązuje się do wskazania firmy oraz adresu serwisu, na który można wysłać uszkodzony
przedmiot umowy w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady.
Dostawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie usunięcia wady/ awarii, który nie
powinien przekroczyć 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia wady/ awarii.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z miernika mętności niezgodnie
z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania oraz w wypadku
nieprzestrzegania reguł eksploatacji określonych w instrukcji obsługi.
W przypadku odmowy wykonania przez Dostawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie
służyło prawo zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Dostawcy.

§5
1. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad/ awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie, fax- em
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
a) adres:………………………………………..,
b) tel.: ………………………………………….,
c) fax……………………………………………,
d) e-mail: ………….…………………………….
2. Dostawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu faxem/ za pośrednictwem
poczty elektronicznej fakt jego otrzymania.
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§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dostarczenia przez Dostawcę przedmiotu dostawy
niezgodnego z parametrami określonymi w Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1 do umowy i nie
usunięciu wad w terminie określonym w § 2 ust. 9 umowy. Zamawiający ma prawo zwrócić towar na
koszt Dostawcy i żądać zapłaty kary umownej zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 lit. a.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Dostawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego lub Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:
a) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Dostawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,
b) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, do wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,
c) z tytułu niedotrzymania terminów w dokonaniu naprawy miernika mętności lub dostarczeniu
elementu, odpowiednio całego miernika mętności wolnego od wad w okresie gwarancyjnym,
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
zgłoszenia usterki, do wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 3 ust. 1.
Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.
§8
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania realizacji
niniejszej umowy.
§9
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty,
które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
2. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
umowy.
3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2,
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie.
Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.
4. Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich
wysokość.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące,
w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.).

§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

