ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 24.03.2017R.

Umowa NR …../CRU/2017
Zawarta w dniu ………….. w Lipinkach Łużyckich pomiędzy:
Gminą Lipinki Łużyckie z siedzibą przy ul. Głównej 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie
NIP 928 – 19 – 30 – 332, REGON 970770623
reprezentowana przez: P. Michał Morżak – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Iwony Żychowskiej
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
reprezentowaną przez ……………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
„Dostawa zestawów wodomierzowych oraz montaż zestawów w istniejących
instalacjach wodociągowych które dotychczas były rozliczane na podstawie normy
(ryczałtu) na terenie Gminy Lipinki Łużyckie”
2. Zadanie określone w pkt.1 należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
24.03.2017r. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 zakup, dostawa i

montaż

fabrycznie nowych

zestawów

wodomierzowych

u mieszkańców Gminy Lipinki Łużyckie w następujących miejscowościach:
Boruszyn, Brzostowa, Grotów, Lipinki Łużyckie (w skład zestawu wchodzą:
wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające, półśrubunki),

 przygotowanie istniejącej instalacji wodnej do opomiarowania tj. Prace dodatkowe –
budowlane (prace niezbędne do wykonania pod prawidłowy montaż zestawów
wodomierzowych),
 plombowaniu w/w wodomierzy,
 sporządzenie dla każdego budynku mieszkalnego protokołu montażu zestawu
wodomierzowego, który będzie zawierał adres budynku, datę montażu, numer i stan
zamontowanego

nowego

wodomierza

oraz

podpis

właściciela

budynku

oraz przedstawiciela Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich potwierdzający
prawidłowy montaż zestawu wodomierzowego (montaż zestawów wodomierzowych
należy wcześniej skonsultować zarówno z Urzędem Gminy w Lipinkach Łużyckich
jak również z właścicielem budynku w którym zostanie zamontowany zestaw
wodomierzowy),
 sporządzenie protokołu końcowego wykonanego zadania.
4. Podpisy w protokołach akceptujące prawidłowy montażu zestawu wodomierzowego przez
mieszkańca oraz przedstawiciela Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich są warunkiem
niezbędnym do wystawienia faktury VAT.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość konsultowania z Wykonawcą wszelkich istotnych
kwestii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody powstałe
z winy Wykonawcy w czasie świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego. Zobowiązuje się
także do przestrzegania zasad BHP.
7. Wszelkie czynności organizacyjne związane z wykonaniem zadania Wykonawca dokona
we własnym zakresie. W przypadku braku możliwości technicznych montażu wodomierza,
Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania zadania zgodnie z normami
i zasadami wykonywania robót specjalistycznych oraz z zachowaniem przepisów Prawa
Budowlanego i innych obowiązujących norm prawnych.

9. Wszelkie niezbędne materiały do wykonania w/w zadania Wykonawca pozyska własnym,
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

10. W przypadku uszkodzenia instalacji wodnej w budynku mieszkalnym lub spowodowanie
awarii, Wykonawca zobowiązuję się do pokrycia kosztów usunięcia spowodowanej awarii
lub wymiany instalacji wodnej na nową w terminie nie przekraczającym trzech dni
roboczych.
§2
Terminy
Termin wykonania zamówienia – 31 maj 2017r.
§3
Obowiązki stron
Zobowiązania Wykonawcy:
 poinformowanie

na

piśmie

bądź

telefonicznie

Zamawiającego

na

bieżąco

o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu
umowy, w szczególności na opóźnienie terminu wykonania.
Zobowiązania Zamawiającego:
 Zamawiający dokona odbioru przedmiotu niniejszej umowy na podstawie protokołu
odbioru prac w zakresie określonym w §1.
 Zamawiający dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w niniejszej
umowie.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone prace w wysokości
……………… zł brutto (słownie: ………………………………………………….. zł brutto).
2. Cena jednostkowa ryczałtowa za dostawę oraz montaż zestawu wodomierzowego na
terenie Gminy Lipinki Łużyckie wynosi:
netto ……….. …………PLN
słownie: …………………. zł
zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy - Podstawą wypłaty
wynagrodzenia będzie dostarczona przez Wykonawcę faktura VAT.
3. Płatność będzie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy: Nr …………………………………………………… w ciągu 21 dni licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
§5
Przedstawiciele stron
Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:
Ze strony Zamawiającego:
1) Koordynacja prac – Pan Piotr Klaus, tel. 68 362 62 36,
2) Koordynacja prac – Pan Michał Morżak, tel. 68 362 62 31,
Ze strony Wykonawcy:
1) Koordynacja prac – ……………………, tel. …………………….

§6
Zmiana umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Wprowadzenie nowych postanowień do
umowy może nastąpić w sytuacji gdy:
1) wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie
Wykonawcy,
2) Zmiana terminu realizacji umowy i kwoty wynagrodzenia może nastąpić gdy:
w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu jego zakresu.
3) Zmiana terminu realizacji umowy i kwoty wynagrodzenia może nastąpić gdy:
w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmniejszeniu jego zakresu.
4) Zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków wykonania map spowodowanych
zmianą przepisów prawa, mających zastosowanie do umowy, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy,
Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

§7
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1,
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §4 ust. 1
3) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 , z zastrzeżeniem § 7.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłacanego
wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
§8
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części
umowy,
2) gdy Wykonawca nie przystąpił do prac w terminie 1 tygodnia lub zaniechał ich
realizacji.

§9
Spory
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą
one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Prawo zamówień
publicznych i Kodeks cywilny.
2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

