
` 

13 

 

Załącznik nr 4 

Projekt umowy 

 

 W dniu ………….. 2019 roku w Turku pomiędzy  Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w 

Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitał 

zakładowy: …………………………. zł, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru przez zamawiającego oferty 

wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§1 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu, a zamawiający do odebrania 

fabrycznie nowych pomp oraz innych elementów pompowni,  których ilości oraz 

szczegółowe parametry techniczne określone zostały w załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszej 

umowy  zwanych dalej pompami, oraz wykonania usług określonych w tychże załącznikach. 

 

§2 

 

Wartość umowy wynosi kwotę ………………………………………………………. zł netto. 

 

§3 

 

Powierzone zamówienie wykonawca zobowiązuje się wykonać w następujących terminach: 

-   w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy należy wykonać wszelkie dostawy 

    stanowiące przedmiot zamówienia, 

 -  w trakcie montażu pomp przez pracowników Zamawiającego -  nadzór nad montażem 

     pomp ze strony  Wykonawcy,  

 -  w ciągu 30 dni od dnia  zamontowaniu pomp przez Zamawiającego - wykonanie instalacji     

   elektrycznej i AKPiA pomiędzy szafą a pompami w pompowni II stopnia,        

-  w ciągu 30 dni od dnia  zamontowaniu pomp przez Zamawiającego - próbny rozruch pomp. 
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§4 

 

Wykonawca gwarantuje, iż: 

1) pompy będą oznaczona znakiem CE, 

2) producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawi dla przedmiotu zamówienia 

deklarację zgodności z właściwymi normami pozwalająca na znakowanie pomp znakiem CE. 

Deklaracja zgodności zostanie dostarczona przy dostawie przedmiotu zamówienia, 

3) wraz z dostawą pomp będzie dostarczona dokumentacja techniczno − ruchowa w języku 

polskim, 

4) udziela 36 miesięcy gwarancji na dostarczone pompy, która zostanie potwierdzona kartą 

gwarancyjną, 

5) w cenie pomp ujęte zostały koszty związane z dostawą, rozładunkiem oraz inne wskazane 

w SWZ, 

6) pompy zostanie wydana zamawiającemu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT, 

7) pompy są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, 

8) pompy będą dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta, zabezpieczonym przez 

producenta. 

§5 

 

1. Dostawa pomp oraz innych elementów pompowni odbędzie się bez uprzedniego wezwania 

na mocy samej umowy. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach od 730 do 1430 na koszt i staranie wykonawcy 

     do ……………………………………………………..który dokona odbioru dostarczonych 

pompy oraz pozostałych elementów pompowni.  Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej dostawie. 

3. Odbiór danego zamówienia nastąpi po spisaniu protokołu odbioru i podpisaniu protokołu 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Z tą też chwilą przechodzą na zamawiającego 

korzyści i ciężary związane z dostawą pomp objętych zamówieniem oraz 

niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia z uwzględnieniem par. 6 ust. 

3 i 5 Umowy. 

4. Strony wskażą swoich przedstawicieli do współpracy przy realizacji niniejszej umowy. 

Zmiany tych osób mogą nastąpić w formie zawiadomienia przesłanego drugiej Stronie 

listem poleconym. 

5. Przedstawicielem wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 

jest:………………………………… 

6. Przedstawicielami zamawiającego, o których mowa w ust. 4 są: ………………………….. 
 

§6 

 

1. Zapłata odbędzie się na podstawie dwóch  faktur VAT płatnych przelewem z rachunku 

Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktur VAT. 

2. Pierwsza faktura stanowić będzie wartość 80% kwoty określonej w  § 2 niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia pierwszej faktury VAT jest wykonanie wszelkich dostaw 

stanowiących przedmiot umowy tj. pomp oraz elementów pompowni   i podpisanie przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru pompy i innych elementów 

dostawy bez wad. 

4. Druga faktura stanowić będzie wartość 20% kwoty określonej w  §2 niniejszej umowy. 

5. Podstawą wystawienia drugiej faktury VAT jest wykonanie próbnego rozruchu pomp  i 

podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu przeprowadzenia tejże 

czynności bez uwag. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kar umownych, 

     naliczonych przez zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w niniejszej  

     umowie.  
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7. Zapłata nastąpi na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty 

będzie przez Strony uznawany dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 

 

 

§7 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady pomp oraz pozostałych 

elementów pompowni  na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu 

cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

2. W przypadku wystąpienia wad pompy lub innych elementów pompowni wykonawca 

zobowiązany jest do ich wymiany w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o wadzie, lub innym, uzasadnionym technicznie, uzgodnionym 

przez Strony na piśmie terminie, uwzględniając cykl produkcji nowej pompy lub 

wyposażenia pompowni.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności związane z dostawą pomp 

oraz innych elementów wyposażenia pompowni. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy w przypadku dostarczenia 

pomp lub innych elementów wyposażenia pompowni, które nie spełniają warunków § 4 

niniejszej umowy i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowych. 

5. Pompa lub inne wyposażenie pompowni  nie przyjęte przez zamawiającego na podstawie 

ust. 2 uważa są za nie dostarczoną przez wykonawcę. 

 

§8 

 

Zamawiający zobowiązuje się do zbadania pomp oraz pozostałego wyposażenia pompowni  w 

sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 2 dni od daty dostawy. 

 

§9 

 

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym 

mowa w § 3, lub terminu usunięcia wad, które ujawnią się w okresie rękojmi wykonawca 

zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z jego 

winy w wysokości 10% kwoty wymienionej w § 2. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z końcem dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej. 

5. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw uprawniających zamawiającego do 

     naliczenia wykonawcy kar umownych, Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na ich 

     łączne naliczanie. 

§10 

 

1. Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§11 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§12 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§13 

 

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez uprzedniej 

zgody drugiej strony. 

§14 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

§15 

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pana danych osobowych jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 62-700 przy    

ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

adres mail: iod@pgkim-turek.pl . Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających. 

Przysługuje Panu prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania, 

usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 


