UMOWA Nr: 8/2012
zawarta w dniu ………………… w oparciu o wyniki zapytania ofertowego
Nr8/2012 z dnia 11-07-2012r
pomiędzy:
Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Słotwina 36
reprezentowanym - przez:
1. Lidię Mendak – Prezes Spółki
zwaną dalej "Zamawiającym" z jednej strony,
a:
…………………………………………………..
z siedzibą w : …………………………………..
reprezentowaną przez :
1. ………………………………………………
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest :
„Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS”
2. opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa dobór i montaż monitoringu na 1 przepompowni ścieków i 3 pompowniach wody z
wykorzystaniem istniejących szaf sterowniczych.
Dostawa dobór i montaż 3 szt. wodomierzy z nadajnikami impulsów na pompowniach wody.
Monitoring ma umożliwić przedstawienie rzeczywistych stanów na obiektach.
Przede wszystkim:

-

-

a)Przepompownie ścieków 1 szt.
praca pomp,
awaria pomp,
prąd pomp
brak zasilania,
sygnał otwarcia szafy,
sygnał sucho biegu,
sygnał poziomu alarmowego
aktualny poziom ścieków
zdalne wymuszenie załączenia i wyłączenia każdej z pomp
zdalne wymuszenie blokady pracy pomp
zdalne wymuszenie resetu sterownika
przesłanie odczytu sumarycznej ilości przepompowanych ścieków z przepływomierza cyfrowego,
b)Pompownie wody 3 szt.
praca pomp,

-

awaria pomp,
prąd pomp
stan falownika,
reset falownika,
brak zasilania,
aktualne ciśnienie w sieci wodociągowej
poziom wody w zbiorniku
przelew wody ze zbiornika
sygnał otwarcia drzwi obiektu,
aktualne wskazanie wodomierza wraz z historią godzinową dobową i miesięczną,
zdalne wymuszenie resetu sterownika,

3. Wykonawca monitoringu GPRS po zakończeniu prac zobowiązany jest dołączyć pomiary elektryczne
szafy oraz niezbędne instrukcje umożliwiające prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Po
ich dostawie zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkolenia pracowników wyznaczonych
przez Zamawiającego z zakresu ich obsługi.
1. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, koniecznością dostawy i montażu sprzętu u odbiorcy oraz szkolenia pracowników u zamawiającego i uwzględnił je w wynagrodzeniu
za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Dostarczony sprzęt podlegał będzie przekazaniu, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru.
§2
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……..………
zł netto, słownie: …………………………………………………………………….…………
……………………………..………..…..…… zł netto, a z podatkiem VAT……..………. zł,
słownie:……………………………………………………………………..………………….
.…….…………………………………...……… zł zgodnie z wynikiem zapytania, w tym :
a) Przepompownie ścieków ……..……….zł netto, słownie
…………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………….
b) Pompownie wody …………………….zł netto, słownie …………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2. Wartość dostawy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita
przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zrealizowanych zadań podpisany przez Zamawiającego, osobno dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust.2
4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. Słotwina 36 na konto Wykonawcy Nr……..
.................................................................. w Banku ..................................... w ciągu do 30 dni licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujących dokumentów.
5. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
6. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu .

§3
KARY UMOWNE I ROZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne.
1) Kary umowne mogą być naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad montażowych stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Termin liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu
nie wykonania umowy, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§4
PODWYKONAWSTWO
1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§5
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.
2

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
4. Okres gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowej dostawy sprzętu.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa.
2. Wykonawca powinien zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i sprzęt do wykonania prac w
zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub
zaniechanie.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w dostawach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez
niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji prac.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z
zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji prac, objętych umową.
§7
ZMIANY UMOWY
1.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
§8
ODSTĄPIENIE
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
b) dostawca nie wywiązuje się z terminu realizacji przedmiotu umowy.
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Termin realizacji umowy do 10-08- 2012 r.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd .
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego (np. Kodeks Cywilny).
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Dostawca:

