Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy 02/12/2020

U M O W A - wzór
Zawarta w dniu .......................... zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami
SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy
Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820
Piaski, reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
zwanym dalej Zamawiającym, a
..............................................................................................................................,
reprezentowanym(ą) przez:
1.
...............................................................................
2.
...............................................................................
3.
...............................................................................
zwanym(ą) dalej Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia w sektorowym postępowaniu
podprogowym Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę materiałów budowlanych w roku 2020:
1) Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych. *
2) Część II: Dostawa materiałów pozostałych. *
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ogłoszenia
(pkt III), dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia, w szególności do dostarczenia materiałów
budowlanych:
1) partiami w terminie, asortymencie i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego - magazynu
głównego w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych
na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela (powiat Gostyń) i gminy Kobylin (powiat Krotoszyn).
2) dopuszczonych do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz aktów wykonawczych.
3. Ilości materiałów budowlanych są wielkościami szacunkowymi, stanowią jedynie przybliżoną wielkość
dostaw, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne
zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Zamawiający dopuszcza więc
możliwość wykorzystania prawa opcji do 10% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja prawa
opcji może, ale nie musi nastąpić. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
§2
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze
złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości netto ..................................... zł, plus obowiązujący
podatek VAT w wysokości ...... % co stanowi kwotę ................................. zł. Wynagrodzenie brutto wynosi
.................................... zł, słownie ..................................... zł.
2. Ceny jednostkowe wskazane w “formularzu cenowym”, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza
ofertowego, materiałów budowlanych nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
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2.

3.

§3
Warunki płatności
Zamawiający dokona zapłaty za dostarczoną partię materiałów określonych w § 1 niniejszej umowy
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT (wystawionej na adres Zamawiającego).
Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu.
Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego
zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.
§4
Termin wykonania
Strony zawierają niniejszą umowę na okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31.12.2020r.

1.
2.

1.

2.

§5
Obowiązki Stron
Do obowiązków Zamawiającego należy terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Dostarczenie, będących przedmiotem umowy, materiałów budowlanych partiami w terminie,
asortymencie i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, dopuszczonych do obrotu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
266 ze zm.) oraz aktów wykonawczych;
2) Dostarczenie materiałów budowlanych do 24 godzin od momentu ich zamówienia przez
Zamawiającego.
3) Ponoszenie odpowiedzialności za ilości, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi
dostarczanych materiałów;
4) Dostarczenie Zamawiającemu atestów PZH dla materiałów do kontaktów z wodą.
§6
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przydatność do użytkowania każdego
z dostarczonych przez niego materiałów budowlanych, określonych w “formularzu cenowym”
stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego.
Okres gwarancji wynosi 12 miesiący i jest liczony od daty dostarczenia przez Wykonawcę
poszczególnych materiałów.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu zamówienia
poszczególnych materiałów podanych w „formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 1a do
formularza ofertowego w wysokości 0,1% ceny brutto dostarczonych materiałów za każdy dzień
opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury.
§8
Podwykonawcy
1. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące: ..................................,
Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania Podwykonawców, których zaangażował
do części wykonywanych usług tak, jak za działania własne.
Strona 2 z 3

§9
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

* w zależności od wygranej części

Zamawiający:

Wykonawca:
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