Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …………………..
zawarta w dniu …… …… ………… r. w …………………………… pomiędzy:
Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.,
z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008468, NIP
1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 30 133 117,00 zł, reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………… ul. ………………………, ……-……… …………………………
zarejestrowanym
w …………………………, pod numerem ………………………… (jeżeli dotyczy), posiadającym NIP
…………, REGON ……………, konto: …… ………… ………… ………… ………… …………
…………
reprezentowaną/-ym przez:
………………………………………………..
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,
łącznie dalej zwanymi „Stronami” a osobno również „Stroną”.
Umowa ramowa na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych, w tym armatury
wodociągowej i kanalizacyjnej dla części nr 1 oraz / albo części nr 2
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w związku z zapytaniem ofertowym
dokonanym na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminne
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., została zawarta umowa
ramowa o następującej treści:
§1
[przedmiot umowy]
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy opisanych szczegółowo w Zapytaniu Ofertowym
oraz wyspecyfikowanych w Katalogach Elektronicznych materiałów wod.-kan. dokonywane poprzez
realizacje składanych przez Zamawiającego zamówień cząstkowych na zasadach określonych
w niniejszej umowie ramowej.
§2
[Termin wykonania umowy / kwota umowy]
1. Zamówienia cząstkowe będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej,
sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego lub do osiągnięcia kwoty przeznaczonej
na zakup materiałów, którą Zamawiający ustalił na:
1) 700.000,00 zł netto dla części nr 1;
2) 100.000,00 zł netto dla części nr 2;
- Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówień do maksymalnie 30 % wartości netto
w odniesieniu do wartości poszczególnych części.

1

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

§3
[Kalkulacja wynagrodzenia zamówienia cząstkowego]
Każdorazowe złożenie zamówienia cząstkowego poprzedzone zostanie skalkulowaniem przez
Zamawiającego zakresu danego zamówienia cząstkowego w oparciu o ceny zawarte w aktualnym
katalogu elektronicznym Wykonawcy. Skalkulowane zamówienie zostanie przekazane
Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia przesłania kalkulacji zamówienia potwierdzi
aktualność cen zawartych w aktualnym katalogu elektronicznym albo w tym terminie przedstawi
Zamawiającemu zaktualizowany katalog elektroniczny zawierający nowe ceny. Potwierdzenie
aktualności cen zawartych w aktualnym katalogu elektronicznym albo aktualizacja katalogu
elektronicznego jest wiążąca dla Wykonawcy i stanowi jego ofertę dla danego zamówienia
cząstkowego.
Niezależnie od potwierdzenia aktualności cen zawartych w aktualnym katalogu elektronicznym
albo aktualizacji katalogu elektronicznego, Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przesłania
kalkulacji zamówienia, przysługuje prawo do odmowy dostawy dla danej części zamówienia
cząstkowego, które należy złożyć w formie oświadczenia Wykonawcy w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzonej podpisem zaufanym albo
w formie dokumentowej, tj. skanu oświadczenia – oświadczenie podpisuje Wykonawca lub osoba
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
Prawo do aktualizacji katalogu elektronicznego przysługuje dla kalkulacji zamówienia przesłanej
przez Zamawiającego po 31 lipca 2022 roku.
Koszty związane z dostawą materiałów pokrywa Wykonawca (winny zostać wliczone w ceny
określone w katalogu elektronicznym).
Kalkulacja zamówienia przesyłana będzie na adres email wskazany w § 4. Wykonawca zapewnia
bieżącą kontrole korespondencji doręczanej na wskazany przez siebie adres email.
Dane zamówienie cząstkowe zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta okaże się
najkorzystniejsza w kryterium cena. O udzieleniu zamówienia cząstkowego zostaną poinformowani
wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty; informacja zawierała będzie nazwę i adres wybranego
Wykonawcy oraz cenę oferty, a także nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli
oferty, wraz z podaniem zaoferowanych przez Nich cen.
Zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia.
Podstawą do wystawienia faktury będzie dokument WZ (wydanie zewnętrzne). Kopię powyższych
dokumentów należy załączyć pod każdą fakturę.
Termin zapłaty za dostawę materiałów Strony ustalają na 14 dni od daty wystawienia faktury.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4
[Osoby do kontaktu]
Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy są:
1) ze Strony Zamawiającego: ………………………… …………………………
tel. ………………………, mail: …………………………@…………………………
2) ze Strony Wykonawcy:
………………………… …………………………
tel. ………………………, mail: …………………………@…………………………
§5
[Wykonywanie dostaw, wady, okres gwarancji]
1. Wykonawca będzie dostarczał towary do siedziby Zamawiającego na podstawie zamówień
cząstkowych na podstawie oferty skalkulowanej zgodnie z aktualnym albo zaktualizowanym
katalogiem elektronicznym.
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2. Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w § .4
3. Magazyn Zamawiającego znajduje się pod adresem: Truskaw, ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin.
4. Dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych
licząc od daty złożenia zamówienia – w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca umożliwi odbiór zamawianego towaru z magazynu
Wykonawcy.
6. Każdorazowo przy dostawie podpisany zostanie dokument WZ (wydanie zewnętrzne) określający
rodzaje i ilość materiałów. Dokument ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający zgłosi powyższy fakt Wykonawcy,
który zobowiązany będzie do dostarczenia brakujących materiałów w terminie maksymalnie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o brakach.
8. Reklamacje wad fizycznych towaru Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy
niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
Do zgłoszenia Zamawiający obowiązany jest dołączyć protokół stwierdzający istnienie wad towaru
ze wskazaniem rodzaju wad oraz ilości / liczby towaru dotkniętego wadą.
9. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i dostarczenia Zamawiającemu brakującej
ilości towaru lub towaru wolnego od wad fizycznych niezwłocznie, nie później jednak, niż
w terminie do 21 dni, od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
10. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały instalacyjne. Okres
gwarancji zaczyna obowiązywać od dnia podpisania dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne).
11. Wszystkie dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe.
12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że dostarczane
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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§6
[Kary umowne]
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:
1) opóźnienia w dostawie części zamówienia w wysokości 0,5 % wartości netto danego
zamówienia cząstkowego (część 1) / 0,5 % wartości netto danego zamówienia cząstkowego
(część 2) za każdy dzień opóźnienia;
2) opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji wad fizycznych materiałów w wysokości 1 % wartości
brutto reklamowanych materiałów;
- maksymalny poziom kar nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł (część 1) / 2 000,00 zł
(część 2).
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania
zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej wierzytelności Wykonawcy,
w szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§7
[Odstąpienie od umowy]
1. W przypadku co najmniej dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie materiałów o co
najmniej 7 dni. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
przesłanki uprawniającej do wykonania tego prawa.
2. W przypadku osiągnięcia przez Wykonawcę maksymalnego poziomu kar dla części 1 Zamawiający
ma prawo odstąpić od obu części umowy ramowej. W wypadku osiągnięcia przez Wykonawcę
maksymalnego poziomu kar dla części 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od 2 części umowy
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ramowej. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
przesłanki uprawniającej do wykonania tego prawa.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki
uprawniającej do wykonania tego prawa.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy wykonuje się poprzez złożenia drugiej Stronie oświadczenia z podaniem
podstawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się w formie pisemnej lub
elektronicznej.
§8
[Zmiana umowy]
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.
2. Aktualizacja katalogów elektronicznych nie stanowi zmiany umowy ramowej.
3. Wniosek o zmianę umowy składa Strona, która jest inicjatorem zmian. Wniosek wymaga
przedstawienia zaistniałych okoliczności mających wpływ na realizację umowy, określenie
wnioskowanych zmian umowy, a także oświadczenie, że zaistniałe okoliczności powstały
z przyczyn obiektywnie niezależnych od Strony inicjującej zmiany.
§9
[Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane
będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1) Oferta Wykonawcy (Formularz Ofertowy);
2) Zapytanie Ofertowe;
3) Katalog elektroniczny dla części 1;
4) Katalog elektroniczny dla części 2;
5) Klauzula Informacyjna.
Zamawiający

Wykonawca
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