Załącznik nr 3
Wzór umowy
Zawarta w dniu ……………………….. r. pomiędzy:
Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Gliwicach pod numerem KRS 0000263735, NIP 639-18-94-972, REGON 240-432-363,
o kapitale zakładowym w wysokości 36.558.000,00 zł, którą reprezentują:
…………………………………….. - ………………………….
…………………………………….. - ………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
……………………………..

z

siedzibą:

……………………………….,

ul.

…………………………………,

zarejestrowanym/ą w Sądzie ……………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS ……………………………………, NIP: ………………………………, REGON: ……………………………
o kapitale zakładowym w wysokości …………………….. zł, którą reprezentuje/ą:
…………………………………….. - ………………………….
…………………………………….. - ………………………….
zwanym/ą dalej „Wykonawcą"
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa piasku/klińca/pospółki* na potrzeby
Zamawiającego.
2. Szacunkowa wielkość dostawy wynosi:


2.500 ton piasku płukanego*,



600 ton klińca-dolomitu o granulacji 11,2-31,5 mm*,



250 ton klińca-dolomitu o granulacji 31,5-63 mm*,



4.000 ton pospółki o granulacji 0-32 mm bez zanieczyszczeń organicznych i części
gliniastych, płukanej*.

3. Piasek musi spełniać normy techniczne i jakościowe oraz wymogi normy PN-EN
12620+A1:2008 lub równoważne*,
Kliniec-dolomit musi spełniać normy techniczne i jakościowe oraz wymogi normy PN-EN
13242+A1:2010 lub równoważne*.
Pospółka musi spełniać normy techniczne i jakościowe oraz wymogi normy PN-EN
13043:2004 lub równoważne*.
4. Dostawy piasku/klińca/pospółki* będą realizowane przez Wykonawcę w dni robocze (od
poniedziałku do piątku):


Do magazynu Zamawiającego znajdującego się przy ul. Gdyńskiej w Raciborzu (teren
starej oczyszczalni ścieków) lub

* niepotrzebne wykreślić



Do miejsca wbudowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie działalności
Spółki tj. Miasto Racibórz, Gmina Kornowac, Gmina Lubomia.

5. W przypadku posiadania przez Wykonawcę składu piasku/klińca/pospółki* na terenie
Miasta Racibórz, Gminy Kornowac, Gminy Lubomia, Zamawiający może pobierać
piasek/kliniec/pospółkę* z tego składu.
6. Dostawy

piasku/klińca/pospółki*

będą

realizowane

na

podstawie

zamówień

przekazywanych drogą mailową przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego
na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy w terminie:


Do

2

dni

roboczych

od

daty

zamówienia

do

magazynu

Zamawiającego

zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej w Raciborzu (teren starej oczyszczalni ścieków),


Do 1 dnia roboczego od daty zamówienia do miejsca wbudowania (na terenie
działalności Spółki określonego w pkt 4 powyżej) wskazanego przez Zamawiającego.

7. Treść zamówienia, o którym mowa w pkt. 6 będzie zawierać w szczególności: rodzaj
kruszywa, ilość ton, miejsce i termin dostawy z uwzględnieniem terminów w pkt 6.
8. Wykonawca będzie dostarczał zważone kruszywo do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego

wraz

z

dokumentem

WZ

(wydanie

zewnętrzne)

zawierającym

w szczególności: nazwę materiału, wagę, datę i godzinę ważenia. Ważenie musi być
dokonywane na wadze legalizowanej.
9. Na podstawie podpisanego dokumentu WZ, Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę
VAT, którą w dniu dostawy lub najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu dostawy:


Prześle w na adres mailowy Zamawiającego, tj. wodociagi@wodociagiraciborskie.pl,

lub


Dostarczy w oryginale do siedziby Zamawiającego (ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania wybranych partii/dostaw materiału do
kontrolnego ważenia bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Miejsce kontrolnego
ważenia zostanie wskazane przez Zamawiającego. Kontrolne ważenie może odbywać się
wyłącznie na wadze legalizowanej. W przypadku stwierdzenia niedoboru powyżej 5%,
koszty ważenia ponosi Wykonawca. Dwukrotne stwierdzenie różnic pomiędzy rzeczywistą
wagą materiału, a wagą wskazaną w dokumencie WZ będzie podstawą do naliczenia kary
umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy. Stwierdzenie kolejnych dwóch
niedoborów powyżej 5% w dostawach może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
i naliczenia stosownej kary umownej.
11. Pobieranie piasku/klińca/pospółki* przez Zamawiającego ze składu Wykonawcy może
odbywać się pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę ładowarki oraz legalizowanej
wagi. Pobieranie ww. kruszywa ze składu będzie odbywało się poprzez załadowanie
kruszywa przez Wykonawcę na pojazdy Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Następnie
kruszywo zostanie zważone, Wykonawca wystawi dokument WZ (wydanie zewnętrzne)
zawierający w szczególności: nazwę materiału, wagę, datę i godzinę ważenia. Pozostałe
czynności związane z wystawianiem faktury VAT odbywać się będą w sposób opisany
w ust. 9. Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszania zamiaru odbioru kruszywa (do 20

* niepotrzebne wykreślić

ton) ze składu Wykonawcy. Zamawiający może pobierać kruszywo ze składu Wykonawcy
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 15.00.
12. Zamawiający zastrzega, że szacunkowa wielkość dostaw, o których mowa w pkt 2 może
ulec zmniejszeniu, stosownie do faktycznych wielkości dostaw przy zachowaniu cen
podanych w ofercie. Zmniejszenie wielkości dostaw nie rodzi żadnych roszczeń dla
Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu świadectwa jakości na
oferowane kruszywa na jego żądanie.
§2
Termin obowiązywania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od ....................... r. do
.................................... r.
§3
Wartość umowy
1. Całkowite wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu
umowy wynosi …………………. zł (słownie: ……………………………………………….…………. złotych)
zgodnie ze złożoną ofertą .
2. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Na dzień podpisania umowy wynosi on 23 %, co daje kwotę …………….….… zł (słownie:
………………………… złotych).
3. Całkowite wynagrodzenie

brutto przysługujące Wykonawcy wynosi …………………….. zł,

(słownie : ……..……………………………………….. złotych).
4. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niewykorzystania całkowitej wartości umowy
w czasie jej obowiązywania, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
§4
Płatności
1. Zamawiający będzie regulował należność za dostarczone kruszywo jako iloczyn ceny
jednostkowej netto kruszywa i ilości ton tego kruszywa.
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy cena jednostkowa netto za:


Piasek płukany wynosi ………… zł za 1 tonę*,



Kliniec-dolomit o granulacji 11,2-31,5 mm wynosi ………… zł za 1 tonę*,



Kliniec-dolomit o granulacji 31,5-63 mm wynosi: ………… zł za 1 tonę*,



Pospółkę o granulacji 0-32 mm bez zanieczyszczeń organicznych i części gliniastych,
płukaną wynosi: ............ zł za 1 tonę*.

* niepotrzebne wykreślić

2

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić należność za dostarczone kruszywa w terminie do
21 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

3

Za

datę

zapłaty

uznawać

się

będzie

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
§5
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany:
1. Dostarczać sukcesywnie przedmiot umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego,
zapewniając ciągłość dostaw,
2. Posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazywać na żądanie Zamawiającego
ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 zł,
3. Posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazywać na żądanie Zamawiającego
świadectwo/a jakości na dostarczane kruszywo/a.
4. Posiadać

ładowarkę

oraz

legalizowaną

wagę

umożliwiającą

ważenie

przyczep

ciągnikowych o wadze do 10 ton.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentem pn. „Informacja BHP wynikającą
z art. 208 §3 Kodeksu pracy dla pracodawców wykonujących pracę na terenie
Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.”, stanowiącym załącznik do umowy i zobowiązuje się
do stosowania się do wymogów wynikających z tej Informacji podczas realizacji
przedmiotu umowy.
§6
Osoby upoważnione
Strony ustalają osoby upoważnione do realizacji niniejszej umowy:
1. ze strony Zamawiającego: ………………………………………….. tel. …………………………… e-mail:
……………………..,
2. ze strony Wykonawcy: …………………………………………..……… tel. …………………………… e-mail:
……………………..
§7
Kary
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1.1. W wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy
w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
1.2. W wysokości 1% całości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki
w dostarczeniu przedmiotu umowy,

* niepotrzebne wykreślić

1.3. W wysokości 1% całości wynagrodzenia umownego netto za każde nienależyte
wykonanie umowy (kruszywa złej jakości lub trzykrotne stwierdzenie niedoboru
powyżej 10% przy kontrolnym ważeniu),
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 10% całości wynagrodzenia umownego
netto za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
3. Jeżeli

kara

umowna

nie

pokryje

poniesionej

szkody

Strony

mogą

dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.
§8
Zmiany postanowień umowy
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
2.1 wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie
mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływających na jej realizację,
2.2 zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający.
3

Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą
zmianę, zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, oraz obliczenie
kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

4

Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
§9
Tryb rozwiązania umowy

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

zachowaniem

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający będąc Administratorem danych osobowych przekazanych w związku
z realizacją niniejszej umowy, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje, że na
stronie internetowej https://bip.wodociagiraciborskie.pl w zakładce RODO dostępna
jest pełna treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2.

Wykonawca

usług

oświadcza,

że

zobowiązuje

się

do

wykonania

w

imieniu

Zamawiającego obowiązku informacyjnego, wobec osób wskazanych do wykonania
umowy, polegających na kontaktach służbowych i realizacji umowy o przysługujących im

* niepotrzebne wykreślić

prawach

wskazując

lokalizację

treści

klauzuli

informacyjnej

na

stronie

https://bip.wodociagiraciborskie.pl w zakładce RODO.
§11
Postanowienia ogólne
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy dane i informacje podane przez Dostawcę okażą się
nieprawdziwe.
4. Zamawiający zastrzega, że jest podmiotem zobowiązanym do ujawnienia informacji
publicznych zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§12
Załączniki
Integralną część

umowy

stanowią Oferta Wykonawcy oraz

Specyfikacja Warunków

Zamówienia wraz z załącznikami.

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

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

Zamawiający

Wykonawca

* niepotrzebne wykreślić

