PROJEKT
Zał. Nr 4

UMOWA Nr …/ZS/2019
zawarta w dniu ………………….. roku w Skarżysku – Kam. pomiędzy:
MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku –Kamiennej, ul. Legionów 122, 26-111 SkarżyskoKamienna, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS 0000041811, posiadającą NIP: 663-000-20-96,
REGON 290539889, o kapitale zakładowym w kwocie 27.951.444,00 PLN w pełni
opłaconym, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez
1. ………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………..,
a
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….……………………………….

§1
Podstawa
Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego
wg procedury wewnętrznej Zamawiającego zgodnie z protokółem komisyjnego wyboru ofert
Nr…………………z dnia …………………
§2
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac na zadaniu pn.:
„Dostawa kontenera dla potrzeb lokalizacji sprężarkowni”.
Wykonawca dokona zakupu materiałów, wykona i dostarczy wszystkie niezbędne materiały
oraz wykona prace zgodnie z ustalonym zakresem, przedstawioną ofertą i uzgodnieniami z
Zamawiającym.
§3
Zakres umowy
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kontenera wg opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 6 oraz rysunków
stanowiących Załączniki Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do Ogłoszenia.
2) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. Adres dostawy: MESKO S.A
ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
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§4
Termin wykonania
1.
2.
3.

Termin realizacji umowy ustala się na dzień ……………………………………………..
Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej podpisania.
Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub realizacją umowy tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończył w terminie umówionym, Zamawiający
może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem
terminu do wykonania umowy. Zamawiający zachowuje uprawnienie do odstąpienia
od niniejszej Umowy również w pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności

1.

2.

3.

4.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie ……………. zł netto (słownie złotych: …………………………………… zł).
Do określonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej
wysokości, zatem kwota brutto wyniesie: …………………… zł, (słownie
złotych: …………………………………….).
Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace przewidziane w § 3, przedstawione
w ofercie podpisanej przez Wykonawcę oraz inne nie wymienione w ofercie, a niezbędne
do osiągnięcia celu będącego przedmiotem umowy.
Prawidłowość wykonanych robót zostanie potwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiającego w formie protokołu odbioru dostawy, który będzie podstawą do
wystawienia faktury.
Zapłata faktury przez Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem odbioru
dostawy.
§6
Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy w formie kar umownych.
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1.1. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
1.2. Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy lub w okresie
gwarancji za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
1.3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
2.1. Odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto.
3.
4.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne niezależnie od siebie z różnych
tytułów.
Zamawiający może potrącać należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
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5.

6.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w niniejszej
umowie kar umownych.
Uprawnienia z tytułu kar umownych mogą być wykonywane niezależnie od innych
uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i niniejszej umowy.
§7
Obowiązki Zamawiającego

1.
2.

Zamawiający upoważnia do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy
Pana/Panią ………………………………….……………………………………………...
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przystąpienia do odbioru dostawy w trybie ustalonym w umowie,
b) dokonania płatności za przedmiot dostawy na warunkach przewidzianych w umowie.
§8
Obowiązki Wykonawcy/Dostawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami i normami.
2. Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru dostawy, uczestniczenia w czynnościach
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.
3. Wykonawca/Dostawca upoważnia do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu
umowy Pana/Panią ………………………………….……………………………………..
§9
Ubezpieczenie/odpowiedzialność za szkody
W związku z realizacją umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
2. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy powinna zachować swoją ważność przez cały okres
realizacji umowy.
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, o której mowa w pkt. 2, stanowi Załącznik
Nr 1 do umowy.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia na okres
………. miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru
dostawy.
4.1. W ramach w/w gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
- niezwłocznego przystąpienia do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad
w terminie nie dłuższym niż w ciągu siedmiu dni względnie pisemnej odmowy usunięcia
wad z podaniem przyczyny tej odmowy.
4.2. W przypadku nie wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji w ustalonym
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od sankcji określonych w § 6 pkt. 1.2.
4.3. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, strony podejmą próbę
wyjaśnienia zasadności reklamacji i uzgodnienia stanowisk z udziałem wspólnie
powołanego niezależnego rzeczoznawcy.
W przypadku nie uzgodnienia stanowisk w powyższym trybie w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez strony opinii rzeczoznawcy znajduje zastosowanie tryb rozstrzygnięcia
sporu przewidziany postanowieniem § 11 ust 2 umowy.
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§10
Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się z Klauzulą informacyjną dot. obowiązku informacyjnego wynikającą
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującą się w SIWZ,
b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów
Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających
zastosowanie i aby chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
c) znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest
wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,
d) dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazuje oraz
w stosunku do Zamawiającego, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
i przepisów RODO,
e) przekazywane przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach
związanych z realizacją niniejszej Umowy.
§ 11
Inne
1.

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu uzgodnionego
przez obie Strony pod rygorem nieważności.

2.

Spory jakie mogą wyniknąć między stronami nie załatwione na drodze polubownej
podlegają orzecznictwu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Załączniki:
Zał. Nr 1 – Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy/Dostawcy
Zał. Nr 2 – Oferta Wykonawcy/Dostawcy.
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