Zapytanie ofertowe nr 22/2019

Załącznik nr 2 do zaproszenia
Umowa nr ................ /2019

(wzór)

zawarta w dniu …………….. w Gdańsku, pomiędzy:
Gdańskie Wody spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul.
Profesora Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028567, której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającą numer NIP 583-001-08-23, REGON 190275057, o kapitale zakładowym
w wysokości 40.021.660,80 złotych (wcześniej działającą pod firmą: „Gdańskie Melioracje” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku), reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………,
zwaną dalej "Zamawiającym",
a
………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………,
zwanym dalej "Wykonawcą",
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.
Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa
„Gdańskie Melioracje” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Gdańskie Melioracje” Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w związku z ofertą Wykonawcy złożoną
w odpowiedzi na wystosowane przez Zamawiającego zaproszenie do składania ofert z dnia ………..
2019 r. Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania oraz przenoszenia
na Zamawiającego własności kiszki faszynowej zgodnej z opisem zawartym w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (dalej zwaną: „Kiszką”), w ilości oraz na
warunkach określonych niniejszą umową.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność Kiszki w ilości określonej w zamówieniach
składanych przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem telefonu Wykonawcy
…………………….…., za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail ……………………….
lub za pośrednictwem faksu wysłanego pod numer ………….…, w siedzibie Wykonawcy,
w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od chwili złożenia zamówienia.
2. Każdorazowy odbiór Kiszki przez Zamawiającego nastąpi w dni robocze, tj. od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Wykonawcy. Jeżeli odbiór wypada w dniu
wolnym od pracy, odbiór nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
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3. W imieniu Zamawiającego upoważnieni do składania zamówień oraz odbioru zamówionej Kiszki
będą ……………………. .
4. Przy odbiorze Kiszki Wykonawca wystawi dokument WZ.
5. Podpisanie dokumentu WZ przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, nie ogranicza
w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania
umowy, w szczególności nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
6. Jednostkowe zamówienie nie może przekraczać 300 wiązek Kiszki.
§3
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Umowa niniejsza wygasa, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej: z chwilą upływu okresu
12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub, gdy łączna wysokość należnego Wykonawcy
wynagrodzenia (cena łączna) za zrealizowane dostawy Kiszki osiągnie kwotę maksymalnego
wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalnej ceny łącznej) brutto, o której mowa w § 4 ust.
1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezłożenia zamówień na Kiszkę w ilościach określonych
w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. W każdym przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie określone na podstawie
faktycznie wykonanych dostaw, zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej umowy. Nie złożenie przez
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zamówień na maksymalne ilości Kiszki
określone w Zaproszeniu do złożenia oferty nie upoważnia Wykonawcy do żądania zapłaty
maksymalnego wynagrodzenia (maksymalnej ceny łącznej) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, ani też do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają, że maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna cena
łączna) brutto należnego Wykonawcy z tytułu dostarczenia i przeniesienia na Zamawiającego
własności
5.000
wiązek
Kiszki
na
podstawie
niniejszej
umowy
wynosi:
....................................... (słownie: ..........................................................................),
w tym podatek od towarów i usług ……………………………. (słownie: …………………….) i odpowiada
cenie ofertowej brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie
ustalona na podstawie ilości Kiszki zamówionej zgodnie z niniejszą umową i faktycznie odebranej
przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowej wskazanej w Formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę według ceny jednostkowej określonej
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Cena jednostkowa określona w Formularzu cenowym ma charakter ryczałtowy, stały, nie
podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne
do prawidłowego i należytego wykonania umowy, w tym: wszelkie podatki, opłaty i inne.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowane dostawy będzie dokonywana raz
w miesiącu, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę na koniec każdego
miesiąca kalendarzowego.
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za zrealizowane dostawy Kiszki na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT.
7. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zbiorcza dokumentacja WZ za dany miesiąc
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony uznają
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne
i fizyczne dostarczonej Kiszki na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego paragrafu. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają wraz
z wygaśnięciem uprawnień wynikających z gwarancji jakości, jednak nie wcześniej niż po
upływie 12 miesięcy od odbioru danej partii Kiszki.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości dostarczonej Kiszki na okres 12
miesięcy od dnia odebrania danej partii Kiszki. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie
oświadczają, iż niniejsza umowa stanowi kartę gwarancyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad odebranej Kiszki ujawnionej po jej odbiorze,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymianę Kiszki na zgodną z wymaganiami niniejszej
umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady Kiszki również po okresie gwarancji oraz rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
§6
1. Niezależnie od podstaw do odstąpienia od umowy wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze
skutkiem na przyszłość w przypadku dwukrotnego niezapewnienia dostatecznej ilości Kiszki
w siedzibie Wykonawcy, przekraczającego 7 dni,
2. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia dotyczące kar umownych pozostają
w mocy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 wymaga zachowania formy pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez
Zamawiającego informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy;
b) za niezapewnienie dostępności Kiszki przez Wykonawcę, w terminie określonym w § 2 ust.
1 niniejszej umowy, w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;
2. Łączna wysokość kar umownych na podstawie umowy nie może przekroczyć łącznie 20%
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
kary umowne na zasadach ogólnych.
4. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający jest
upoważniony do potrącenia kwoty kar z wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot
umowy.
§8
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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2.
3.
4.
5.

Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 - Zaproszenie do złożenia oferty
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