Załącznik nr 4
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 36.558.000,00zł, którą reprezentuje:
……………………………………. – …………………….,
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
……………………………..

z

zarejestrowanym/ą

w Sądzie ……………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego

pod

numerem

……………………………

KRS
o

siedzibą:

……………………………….,

……………………………………,
kapitale

zakładowym w

NIP:

ul.

…………………………………,

………………………………,

wysokości

……………………..

REGON:

zł,

który/ą

reprezentuje/ą:
zwanym/ą dalej „Wykonawcą"
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy, według
zapotrzebowania Zamawiającego wodomierzy do wody pitnej, w asortymencie jak
poniżej:

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkowa
ilość

1

Wodomierz Ø15 ½” JS 1,6 korpus mosiężny

500

2

Wodomierz objętościowy Ø15, korpus mosiężny

800

3

Wodomierz objętościowy Ø20, korpus mosiężny

800

4

Wodomierz objętościowy Ø25, korpus mosiężny

100

5

Wodomierz objętościowy Ø32, korpus mosiężny

20

6

Wodomierz objętościowy Ø40, korpus mosiężny

30

7

Wodomierz przemysłowy Ø50 dł. 200

2

8

Wodomierz przemysłowy Ø80 dł. 200-225

2

9

Wodomierz Ø50 dł. 270

15

10

Wodomierz Ø80 dł. 300

15

11

Wodomierz Ø80/20 sprzężone

2

12

Wodomierz Ø50/20 sprzężone

2

13

Wodomierz Ø100 dł. 360

4

14

Wodomierz Ø100/20 sprzężone

1

15

Wodomierz statyczny Ø25 dł. 260

5

16

Wodomierz statyczny Ø40 dł. 300

5

17

Wodomierz statyczny Ø50 dł. 270 i dł. 300

5

18

Moduł do odczytu montowany bezpośrednio na wodomierz

2. Wskazane

ilości

wodomierzy

są

wielkościami

szacunkowymi

1000

na

podstawie

zapotrzebowania zbiorczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości
zamawianych wodomierzy bądź całkowitej rezygnacji z wybranych pozycji zestawienia.
W przypadku zakupu mniejszej ilości wodomierzy Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia.
3. Zamawiający zakłada również możliwość zwiększenia zapotrzebowanej ilości wodomierzy
w wybranych rodzajach, zachowując całkowitą umowną wartość zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany

do informowania Zamawiającego co 6 miesięcy

o wykorzystanych ilościach wodomierzy z zamówienia ogólnego oraz do informowania
o wykorzystaniu 80% całkowitej umownej wartości zamówienia.
§2
1.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego
wymienionych w §1 pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy w razie
nie zaspokojenia tych potrzeb.

2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia
31.12.2023 r., lub do wyczerpania kwoty umownej, o której mowa w §3 pkt 1 niniejszej
umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy przedmiotu umowy w terminach
nie późnej niż 10 dni od pisemnego (mailowego) zgłoszenia zapotrzebowania
przesłanego na adres mailowy: ............................................................. .

4.

Do każdej partii dostarczonych wodomierzy Wykonawca załączy, dokumentację
techniczno-rozruchową DTR.

5.

Wydawanie Zamawiającemu przedmiotu dostawy następować będzie w magazynie
Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz i dostarczone będzie
transportem na koszt Wykonawcy.

6.

Wykonawca gwarantuje bezpłatne szkolenie dotyczące montażu, programowania oraz
prawidłowej eksploatacji wodomierzy i systemu zdalnego odczytu.

7.

Gwarancja, zgodnie z ofertą cenową, obejmuje okres:
7.1. ………... miesięcy dla wodomierzy,
7.2. ……..…. miesięcy dla modułów do odczytu radiowego,
7.3. 120 miesięcy żywotności baterii w modułach do odczytu radiowego,
licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy.

8. Gwarancja obejmuje również wymianę uszkodzonych i wadliwych wodomierzy na koszt
Wykonawcy. Reklamacje składane przez Zamawiającego zostaną rozpoznane przez
Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§3
1. Całkowita wartość netto umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ……………….. zł (słownie:
………………………………………………………………………. złotych ) .
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. Całkowita

wartość

brutto

umowy

wynosi:

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

(

słownie:

............................................................................................ złotych ).
4. Wartości jednostkowe netto zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
i nie podlegają zmianom.
5. Cena obejmuje w szczególności:
5.1. Wartość dostarczanego przedmiotu jak w §1,
5.2. Pełną gwarancję przedmiotową,
5.3. Transport do siedziby Zamawiającego,
5.4. Instrukcję, dokumentację i opisy w języku polskim,
5.5. Instruktarze i szkolenie dla specyfiki odczytu radiowego,
5.6. Serwis gwarancyjny,
5.7. Wymiana wodomierzy i modułów do zdalnego odczytu na sprawne technicznie.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy
zgodnego z parametrami opisanymi szczegółowo w §1 niniejszej umowy, w terminie
30 dni od daty dostawy i dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§4.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą wymaganych dokumentów
dotyczących

przedmiotu zamówienia, w szczególności dowód dostawy, deklaracja

zgodności, atesty, fakturę.
2.

Wszelkie wady i usterki wodomierzy stwierdzone przez Zamawiającego będą usuwane
niezwłocznie.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do okresowych kontaktów z Zamawiającym w celu
omówienia

ewentualnych

problemów

związanych

z

eksploatacją

przedmiotu

zamówienia.
4.

Reklamacje będą kierowane telefonicznie na nr ................... lub pisemnie na adres:
.......................................................................... .
§5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1.1. W wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
1.2. W wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki
w dostarczeniu przedmiotu dostawy,
1.3. W wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki
w usuwaniu wad i usterek.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury VAT.
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§6
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w przypadku wystąpienia
wyjątkowych okoliczności mających wpływ na jej realizację, niezależnych od Stron umowy,
których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy.
3. Przyczyny
zostaną

dokonania

zmian

postanowień

umowy

oraz

ich

uzasadnienie,

opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez obie strony umowy.
§7

1. Stronom

przysługuje

prawo

wypowiedzenia

niniejszej

umowy

z

zachowaniem

3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca tego
okresu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy dane i informacje podane przez Wykonawcę okażą
się nieprawdziwe.

§8
W razie wystąpienia istotnych zmian 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 jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§9
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
prawach

wskazując

lokalizację

treści

klauzuli

informacyjnej

na

stronie

https://bip.wodociagiraciborskie.pl w zakładce RODO.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§11
Spory powstałe w czasie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§12
Zamawiający zastrzega, że jest podmiotem zobowiązanym do ujawnienia informacji
publicznych zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej.

§13
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§14
Integralną część umowy stanowią Oferta Wykonawcy oraz SWZ.

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

Zamawiający

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

Wykonawca

