Załącznik nr 3 do SIWZ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z o.o.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/POIS/JRP/2017
Umowa Nr…………………………..
(projekt)

zawarta w dniu ………….….. roku w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85 NIP: 6521722928,

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000439506,
kapitał zakładowy 7.846.000,00 zł,
reprezentowanym przez:

…………………… – Prezes Zarządu,

zwanym dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”,
a

……………………………………………………………………………………………..…,
…………………… z siedzibą w …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:

........................................................................................
........................................................................................
zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”.
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1.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Kontrakt VIII Zakup korelatora
cyfrowego zwanego dalej urządzeniem.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do przeprowadzenia wraz

z przedstawicielami Zamawiającego pomiarów testowych w co najmniej dwóch

lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na sieci wodociągowej będącej
własnością Zamawiającego.

3. Po wykonaniu dostawy, montażu, uruchomieniu urządzeń i przeprowadzenia pomiarów
testowych, stanowiących elementy przedmiotu umowy zostanie dokonany odbiór
przedmiotu umowy.

4. Pomiary testowe, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zostaną wykonane

na sieci wodociągowej stanowiącej własność Zamawiającego – PWiK w CzechowicachDziedzicach Sp. z o.o. z udziałem pracowników PWiK w Czechowicach-Dziedzicach
Sp. z o.o. i dla dokonania odbioru muszą potwierdzać prawidłowość funkcjonowania
urządzenia.

5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego – ul. Legionów 85 , 43-502 CzechowiceDziedzice

2) instalacji i uruchomienia dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,

3) dostarczenia dokumentów gwarancyjnych (w tym gwarancji producenta urządzenia),
których postanowienia nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego, od postanowień

niniejszej umowy oraz załącznika nr 9 do SIWZ Gwarancja Jakości, która stanowi

integralną część niniejszej umowy, na wszystkie, poszczególne urządzenia, objęte
przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
dokumentów gwarancyjnych, a treścią niniejszej umowy lub jej załącznika w zakresie
gwarancji obowiązują postanowienia niniejszej umowy lub jej załącznika,

4) usunięcia usterek lub wad lub innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń
stanowiących przedmiot dostawy objętej postanowieniami niniejszej umowy albo

wymiany dotkniętego wadą lub usterką lub inną nieprawidłowością urządzenia
stanowiącego element dostawy lub poszczególnej części takiego urządzenia, zgodnie
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z żądaniem Zamawiającego.

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt
wszystkich praw, w tym licencji/sublicencji do korzystania z oprogramowania,
stanowiącego przedmiot dostawy objętej postanowieniami niniejszej umowy, jeżeli jest
to konieczne do użytkowania urządzenia;

6) Wykonawca wraz z oprogramowaniem dostarczy Zamawiającemu licencję obejmującą

prawo Zamawiającego do korzystania z przedmiotu umowy na terytorium Polski oraz

poza jej granicami – wedle wyboru Zamawiającego, jeżeli jest to konieczne
do użytkowania urządzenia;

7) Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne kody
licencyjne oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy wraz z ich opisem, jeżeli
jest to konieczne do użytkowania urządzenia;

8) Wraz z udzieleniem licencji, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1,
Wykonawca

przenosi

na

Zamawiającego

własność

nośników,

na

oprogramowanie, stanowiące przedmiot umowy, zostało utrwalone, jeśli dotyczy.

których

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe.

7. Zarówno poszczególne urządzenia, jak i ich elementy, nie mogą nosić śladów używania
lub uszkodzenia.

8. Wykonawca dostarczy dla urządzenia objętych niniejszą umowy, jak i jego
poszczególnych elementów, wydrukowaną kartę gwarancyjną, spełniającą wymagania

określone niniejszą umową, postępowania przetargowego, w wyniku którego niniejsza
umowa została zawarta oraz ofertą Wykonawcy. Karta gwarancyjna będzie odpowiadała
wymogom określonym w ust. 5 pkt 3) niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt
wszystkich, materiałów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i innych elementów

niezbędnych do wykonania wszystkich prac/usług/zadań koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy, w tym zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez cały okres
wskazany w złożonej przez siebie ofercie.

10. Wykonawca w trakcie zadeklarowanego okresu gwarancji zobligowany jest

do

wykonania minimum 4 przeglądów gwarancyjnych wraz z kalibracją urządzeń w tym
okresie, w tym pierwszy przegląd po roku od podpisania protokołu odbioru, kolejne w
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odstępach 6 – 12 miesięcy (w zależności od długości zadeklarowanej gwarancji),

a ostatni przegląd urządzenia przed upływem okresu gwarancyjnego oraz zapewnienie
bezpłatnego sprzętu zastępczego na czas ewentualnego serwisu.

11. Uznaje się, że umowę stanowi niniejszy akt umowy oraz następujące dokumenty,
które będą uznawane jako integralne części umowy:
- SIWZ wraz z załącznikami,
- Oferta Wykonawcy,
- Gwarancja Jakości.

§2.

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Za termin

wykonania przedmiotu umowy Strony umowy uznają datę podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru, o którym mowa w par. 3 ust. 4
§ 3.

1. Jeżeli realizacja umowy wymaga działań ze strony Zamawiającego Wykonawca wystąpi
pisemnie do Zamawiającego o podjęcie tych działań.

2. Termin dostawy musi być uzgodniony z Zamawiającym.

3. Wykonawca jest uprawniony do współudziału w odbiorze osobiście lub przez
upoważnionego przedstawiciela.

4. Odbiór zostanie dokonany, pod warunkiem bezusterkowego uruchomienia urządzeń
i wykonania na nich pomiarów testowych, o których mowa w par. 1 ust. 1 - 3,
stanowiących elementy przedmiotu umowy oraz zostanie potwierdzony w protokole
odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystąpienia usterek lub wad lub innych

nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń stanowiących przedmiot dostawy objętej
postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony według własnego
wyboru do żądania usunięcia wady lub usterki lub innej nieprawidłowości albo

do żądania wymiany dotkniętego wadą lub usterką lub inną nieprawidłowością
urządzenia stanowiącego element dostawy lub poszczególnej części takiego urządzenia,

wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 7 dni, licząc

od dnia zgłoszenia wady lub usterki lub innej nieprawidłowości. W przypadku
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stwierdzenia w trakcie odbioru, niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z
SIWZ wraz z załącznikami, ma on prawo do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia

konsekwencji wynikającej z par.7 ust. 1 pkt.2). Odstąpienia powinno nastąpić
w terminie 14dni od daty dostawy, chyba że niezgodność z wymogami SIWZ ma

charakter trudny do stwierdzenia w trakcie odbioru. W takim przypadku odstąpienie
może być wykonane w terminie 14 dni od ujawnienia niezgodności.

6. W przypadku wystąpienia w trakcie ponownego odbioru wad lub usterek i uzasadnionej
odmowy

Zamawiającego

dokonania

odbioru,

Zamawiający

jest

uprawniony

do odstąpienia od umowy z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc
od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.

7. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną
dokumentację, objętą przedmiotem umowy. Dokumentacja będzie w języku polskim.
§ 4.

1. Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy, remonty i naprawy gwarancyjne w ścisłej

współpracy z Zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi zgodnie z udzieloną
gwarancją jakości (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz zapisami par. 1 ust. 10.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

1.

Za

§ 5.

realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić

Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ceną podaną w ofercie, która stanowi podstawę
do rozliczeń finansowych między stronami to jest kwotę:…………............................ zł
netto

+

........................zł

.....................................................zł
2.

VAT

co

stanowi

łączną

cenę

brutto

(słownie brutto:……………………................................................……………………zł).

Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.
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1.

§ 6.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego nie później niż do 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę

faktury. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru podpisany
2.
3.

przez obie Strony umowy, o którym mowa w par. 3 ust. 4.

Fakturę należy złożyć do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Płatność nastąpi
przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.

Określenie 30 dniowego terminu płatności Wykonawca zobowiązuje się zamieścić
w wystawionej przez siebie fakturze.

§ 7.

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne
z następujących tytułów:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości
umowy brutto,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy
brutto,

3) w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w par. 2 ustalonego dla realizacji

przedmiotu umowy Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości
0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

4) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek

przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, licząc od dnia następnego
po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad lub usterek

2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, Strony zastrzegają
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 8.

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie elementy urządzenia na okres

……..…miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zrealizowania

całości przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami tj. podpisania przez Strony
bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w par.3 ust.4.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawcę na piśmie.

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi naprawami urządzenia,
nie licząc wymiany części eksploatacyjnych, związanych z użytkowaniem urządzenia.

4. Naprawy będą dokonywane przy użyciu oryginalnych części według zaleceń

i specyfikacji producenta oraz przez przeszkolony personel Wykonawcy – posiadający
stosowne certyfikaty, o ile producent dostarczonego urządzenia ich wymaga.

5. Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim urządzenie było

nieczynne z powodu występującej wady lub usterki, co będzie znajdowało
odzwierciedlenie w treści nowej karty gwarancyjnej, do której wydania zobowiązany jest
Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych niniejszym ustępem.

6. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym w zakresie udzielonej gwarancji
……………………………………………………………………………………………,
tel.: …………, e-mail: …………………

7. Wykonawca oświadcza, iż usunięcie wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji
nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych usunięcie wad i

usterek za zgodą Zamawiającego może nastąpić poza jego siedzibą w miejscu ustalonym
pomiędzy Stronami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 9.

1. Strony mogą dokonać zmiany niniejszej umowy w sytuacjach określonych w par. 59
Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych
zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie

z zasadą konkurencyjności (obowiązującym w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach)
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2. Poza sytuacjami określonymi w ust. 1 Strony mogą dokonywać zmian umowy
w następujących sytuacjach:






zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów

programowych

Programu

Operacyjnego

i Środowisko, mających wpływ na realizację umowy;

Infrastruktura

zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
zmiany terminu płatności;

zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup

wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia

pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy
i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.

Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby
podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie


wymogi wynikające z SIWZ wraz z załącznikami i złożonej oferty;
zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT).

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonywane w formie
pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie Strony, pod rygorem
nieważności .

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść należności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

6. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA:
Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY:

Oferta Wykonawcy
Gwarancja Jakości
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