Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wzór
UMOWA Nr ......./2016
zawarta w Strzelcach Krajeńskich w dniu .......... 2016 r. na podstawie przetargu
nieograniczonego z dnia

……… 2016 roku przeprowadzonego w oparciu o przepisy

Kodeksu Cywilnego pomiędzy:
SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Wyzwolenia 18 wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000467027, NIP
2810084892, REGON 081148225, reprezentowaną przez Zarząd w osobie:
Grzegorza Kocot - Prezesa Zarządu
Daniela Dąbrowskiego – Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”
a
Nazwa podmiotu:

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

forma prawna:

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

Adres siedziby: .

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

Numery identyfikacyjne: NIP; ................................. REGON: ...............................
reprezentowaną/ym przez:
1.

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

-...................................................

2.

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

-...................................................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować na rzecz Zamawiającego:
1. Ciepłomierz ultradźwiękowy kołnierzowy na powrocie Q – 160 m3/h
Parametry pracy czynnika grzewczego
- tz 130oC
- Pz 0,8 MPa

- tp 80 oC
- Pp 0,6 MPa
Przedłużone czujniki temperaturowe do 6 mb, przedłużone czujniki przetwornika przepływu
do 6 mb, Żywotność baterii zasilającej 15 lat
2. Ciepłomierz ultradźwiękowy kołnierzowy na powrocie Q – 10 m3/h
Parametry pracy czynnika grzewczego
- tz 130oC
- Pz 0,8 MPa
- tp 80 oC
- Pp 0,6 MPa
Przedłużone czujniki temperaturowe do 6 mb, przedłużone czujniki przetwornika przepływu
do 6 mb, Żywotność baterii zasilającej 15 lat
„zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
1)

Dokładny opis Przedmiotu Umowy oraz terminy
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

wykonania

określone

są

§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz harmonogramem dostaw.
§3
1.

Wykonawca za wykonanie Przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
łączne w kwocie netto (tj. bez podatku VAT) ……………………., zł (słownie:
................................................................................................................... zł).
§4

1.

Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł na rzecz
Zamawiającego zabezpieczenie stanowiące równowartość 5% (słownie: pięć procent)
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. ………… zł (słownie:
……..………………… zł).

2.

Zabezpieczenie
zostało
wniesione
przed
podpisaniem
umowy
w formie:......................………………………………………………………………………..

3.

Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po
dacie ostatniego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

4.

Pozostała kwota zabezpieczenia w wysokości 30 % zabezpiecza roszczenie z tytułu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5.

Kwota, o której mowa w ust.4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
§5

1.

Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur,
wystawionych na podstawie protokołów z dostawy urządzeń dla każdego urządzenia
osobno oraz na podstawie protokołu z montażu według poniższego zestawienia:

a)

dostawa urządzeń 95 % kwoty

b)

montaż

5% kwoty

§6
Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur VAT będzie wynosił 30 dni licząc od
daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, o której mowa w § 9 niniejszej umowy
wraz z protokołem dostawy.
§7
W razie opóźnienia w zapłacie faktur stosowane będą odsetki ustawowe.
§8
1.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,15%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2)

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
i gwarancji jakości – w wysokości 0,15% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,

3)

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które
odpowiada Dostawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 7 ust. 1,

Dostawca zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1)

z tytułu odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn, za które wyłączną
odpowiedzialność ponosić będzie Zamawiający – w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3.

Strony mogą żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, w tym również odszkodowania z tytułów nie objętych karami umownymi.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia poniesionych strat
i utraconych przez Zamawiającego korzyści, wynikających z niedostarczenia ciepła
odbiorcom, jeżeli opóźnienia robót spowodują opóźnienia, przerwy lub zakłócenia
w dostawie ciepła.

4.

Przez wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie strony rozumieją
wynagrodzenie netto określone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
§9

1.

Strony postanawiają niniejszym, że Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do
przeniesienia, bez względu na formę prawną, jakichkolwiek wierzytelności
Wykonawcy lub ich części w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

2.

Ewentualna uprzednia zgoda Zamawiającego na przeniesienie wierzytelności,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2.

Ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo
dla Zamawiającego
§ 12
Wszystkie załączniki powołane w niniejszej umowie, wymienione poniżej stanowią jej
integralną część:

1)

Załącznik Nr 1. Złożona oferta cenowa na przetarg z dnia ……………. 2016 roku.

2)

Załącznik Nr 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
§ 13

1.

Umowa niniejsza składa się z 13 (słownie: trzynastu ) paragrafów.

2.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

