Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA nr ____/INŻ/
/2012
zawarta w dniu ................ 2012 r. w Piekarach Śląskich
pomiędzy:
GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41-948 Piekary Śląskie, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000369944, NIP 954-271-32-09, REGON 241744604,
wysokość kapitału zakładowego w kwocie 200 000,00 zł wpłacono w całości,
tel.: +48 32 288 30 01, fax: +48 32 288 40 01, będącym podatnikiem VAT czynnym,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………… z siedzibą ……………………………….
wpisaną do ……………………………………
pod numerem …………. przez
……………………….,
posiadającą
numer
identyfikacji
podatkowej
NIP
………………………..., REGON ……………………………….
reprezentowaną przez:
1.
2.

............................................................................
............................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego według Regulaminu
udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem
złożonej przez Wykonawcę oferty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
umowy, to jest: „Dostawa armatury z żeliwa sferoidalnego” zgodnie z Załącznikiem nr 1
do umowy (zbiorcze zestawienie materiałów) w ramach zadania: Modernizacja wodociągu
DN 600 mm Bibiela – Piekary Śląskie, wykonanie wewnętrznej wykładziny cementowej II
etap.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem, na własny koszt
i własne ryzyko armaturę, stanowiącą przedmiot zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1
do umowy.
2. Miejsce dostawy:
GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
41 – 948 Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1

3.

4.

5.
6.
7.

8.

2.1. Rozpoczęcie dostaw do 10 dni od daty podpisania umowy;
2.2. Zakończenie dostaw do 31.08.2012 r.
Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy
z jednoczesnym odbiorem, telefonicznie pod numer +48 32 288 30 01 lub faksem +48 32
288 40 01 w terminie nie krótszym niż 3 dni przed faktycznym terminem dostawy.
Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 7.00 - 14.00 lub w terminie
uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu umowy,
wynikłe w czasie transportu. Rozładunek odbywać się będzie przy współudziale
przedstawicieli Zamawiającego.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest:
Pan Adam Kubik
Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
są: …………………
Każdorazowe przekazanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone dwustronnie
podpisanym protokołem zdawczo – odbiorczym, który będzie stanowił podstawę
do wystawienia faktury VAT.
Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym
związanych, może odmówić przyjęcia dostawy:
8.1. w razie stwierdzenia w czasie odbioru wad i usterek – w takim przypadku
Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni materiały wolne od wad;
8.2. jeżeli termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
§3

W dniu pierwszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu pod
rygorem odmowy zapłaty wszelkie dokumenty w języku polskim, związane z przedmiotem
umowy, tj.:
− Aprobaty techniczne;
− Atesty higieniczne PZH dopuszczające dostarczone produkty do kontaktu z wodą
pitną;
− Dokumenty identyfikujące wyroby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz. U. Nr 198 z
2004 r. poz. 2041;
§4
1.
2.

Wartość umowy netto wynosi: ………………. zł słownie: ……………………………. zł
Do w/w wartości zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w związku z tym wartość brutto wynosi: …......…………… zł słownie:
…………………………………………………zł

Wartość powyższa wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ……………………. .
3.

Zamawiający ma obowiązek dokonania przelewu – zapłaty w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.

4.

5.

6.
7.

Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół zdawczo – odbiorczy, z którego
wynikać będzie, że Wykonawca w sposób należyty dopełnił formalności wskazanych
w § 2 niniejszej umowy oraz wraz z dostawą dostarczył niezbędną dla przedmiotu
umowy dokumentację podaną w § 3 niniejszej umowy.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego. Upoważnienie to jest ważne tylko na cele związane z wystawieniem
faktury VAT na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
Wartość niniejszej umowy nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 60 miesięcy od daty dostawy
na cały przedmiot umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć obowiązków wynikających z gwarancji innej firmie bez
zgody Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej
brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej
brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w dostawie w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia poza terminem granicznym wskazanym w § 2 ust.1
niniejszej umowy.
4. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru niezgodnego z wymaganiami
określonymi w Załączniku nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar
spełniający wymagania określone w Załączniku nr 1 do umowy wraz z dokumentami
wskazanymi § 3 umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszonej reklamacji.
5. Przedmiot umowy dostarczony ponownie spełniający wymagania określone w Załączniku
nr 1 do umowy traktowany będzie jako dostawa opóźniona i za każdy dzień opóźnienia
naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy.
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie, gdy przekroczenie terminu
wyznaczonego na realizację zamówienia trwa dłużej niż 14 dni. W takim przypadku
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10%
wartości umowy brutto.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych,
jeżeli kara nie pokrywa powstałej szkody.
8. Strony umowy uzgadniają, że Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy
o naliczone kary
§7

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie
Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy i wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Zbiorcze zestawienie materiałów.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy
ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.

MATERIAŁ

ILOŚĆ

Przepustnica kołnierzowa DN 600, PN 10,
woda zimna, napęd ręczny, do zabudowy
w komorze

11 szt.

1.
2.

Wstawka montażowa PAF, DN 600, PN 10

Zasuwa miękkouszczelniona, kołnierzowa DN
300, PN 10, z kółkiem ręcznym, krótka,
do wody pitnej (wykonanie standardowe)
Zasuwa miękkouszczelniona, kołnierzowa DN
4. 200, PN 10, krótka do wody pitnej (wykonanie
standardowe)
Zasuwa miękkouszczelniona, kołnierzowa DN
5. 200, PN 16, długa do wody pitnej (wykonanie
standardowe)
Zasuwa miękkouszczelniona, kołnierzowa DN
6.
100, PN 10, z kółkiem ręcznym, krótka,
do wody pitnej (wykonanie standardowe)

Cena
jednostkowa

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

6 szt.
1 szt.

3.

13 szt.

23 szt.

14 szt.

Zasuwa miękkouszczelniona, kołnierzowa DN
7.
80, PN 10, z kółkiem ręcznym, krótka,
do wody pitnej (wykonanie standardowe)

7 szt.

5 szt.

12

Zasuwa miękkouszczelniona, kołnierzowa DN
80, PN 10, krótka do wody pitnej (wykonanie
standardowe)
Zasuwa miękkouszczelniona, kołnierzowa DN
50, PN 10, z kółkiem ręcznym, krótka,
do wody pitnej (wykonanie standardowe)
Zawór odp.-nap. 1-stopniowy, DN 100, PN 10,
połączenie kołnierzowe do zabudowy
w komorze (instalacja przesyłu wody)
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 200,
L - maks. do 2500
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 80,
L - maks. do 2500

13

Skrzynka żeliwna do zasuwy

8.

9.

10.
11.

5 szt.

14 szt.

36 szt.
5 szt.

41 szt.

RAZEM
Do w/w armatury należy dostarczyć:
− Aprobaty techniczne;
− Atesty higieniczne PZH dopuszczające dostarczone produkty do kontaktu z wodą pitną;
− Dokumenty identyfikujące wyroby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz. U. Nr 198 z 2004
r. poz. 2041

