Umowa Nr EZ-ZR-……………../2018
Zawarta w dniu ………………………….r. w Stargardzie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
73-110 Stargardzie, ul. Okrzei 6,
tel. 91 577-12-74, fax. 91 577-21-28, e-mail sekretariat@mpgk.stargard.pl, NIP 854-001-15-20,
REGON 811115758, kapitał zakładowy 56.825.500,00 zł
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
……………………………….
a
……………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
……………………….
§1
PRZEDMIOT UMOWY:
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie dokonywania napraw
i legalizacji wodomierzy eksploatowanych przez Zamawiającego.
2. Zakres umowy obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę i na jego koszt transportu
wodomierzy od Zamawiającego do miejsca dokonywania napraw bądź legalizacji i z powrotem.
3. Ilość i częstotliwość świadczenia usług dostosowana będzie do bieżących potrzeb Zamawiającego,
przy czym Wykonawca odbierał będzie kolejną partię wodomierzy przeznaczonych do legalizacji i
napraw przekazując przy tym równocześnie naprawioną i zalegalizowaną partię uprzednio pobranych
wodomierzy, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że niektóre z wodomierzy nie nadają się do naprawy,
zwróci on je Zamawiającemu nie pobierając za to wynagrodzenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas wykonywania czynności legalizacyjnych nie dokona
zmian w oznaczeniach poszczególnych wodomierzy tj. w ich nr fabrycznych i inwentarzowych.
§2
TERMINY:
Usługi składające się na przedmiot umowy świadczone będą sukcesywnie od 01 lutego 2018 r. do
31 stycznia 2019 r.
§3
WYNAGRODZENIE:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
stanowiące iloczyn ilości naprawianych i zalegalizowanych wodomierzy o poszczególnych średnicach
i cen jednostkowych za naprawę i legalizację wodomierzy o poszczególnych średnicach, tj.:
Rodzaj i średnice wodomierzy
Cena jednostkowa netto*
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 50/15
Ø 50/20
Ø 65
Ø 80
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Ø 80/15
Ø 80/20
Ø 80/25
Ø 80/32
Ø 100
Ø 100/32
Ø 100/40
Ø 150/32
Ø 150/40
* - do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w dniach
wystawiania kolejnych faktur przepisami

2. Warunki płatności: Wykonawca wystawiał będzie faktury, do których załączał będzie raporty o
faktycznej ilości naprawionych i zalegalizowanych wodomierzy potwierdzone przez Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji lub osobę przez niego upoważnioną, po każdorazowym
dostarczeniu partii naprawianych i zalegalizowanych wodomierzy.
3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Podstawą wystawienia
faktury jest raport o którym mowa § 3 ust 2
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 854-001-15-20
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP…………………
6. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy nie przekroczy
kwoty 60.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi na okres 12 miesięcy
licząc od dnia dostarczenia naprawionych i zalegalizowanych wodomierzy Zamawiającemu.
2. W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji jakości na naprawione i zalegalizowane
wodomierze okażą się one niesprawne, Wykonawca dokona ich ponownej naprawy i legalizacji na
koszt własny i dostarczy je Zamawiającemu razem z dostawą kolejnej partii naprawionych i
zalegalizowanych wodomierzy, najpóźniej w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zgłoszono
niesprawność. W przypadku gdy wada ujawni się już po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej
umowy Wykonawca dostarczy naprawiony wodomierz najpóźniej w terminie 1 miesiąca od jego
odebrania od Zamawiającego.
3. Koszty odbioru i zwrotu naprawionego wodomierza ponosi Wykonawca.
§5
KARY UMOWNE:
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary za odstąpienie od umowy lub jej
wypowiedzenie z winy Wykonawcy w wysokości 10,000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego mu wynagrodzenia za
świadczone usługi.
3. Zamawiający może naliczyć karę umowną za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §1 ust. 3
oraz §4 ust. 2 w wysokości 1 000, 00 zł. za każdy przypadek zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Po upływie 21 dni licząc od dnia, w którym miały być zwrócone wodomierze 1 ust. 3 oraz §4 ust. 2
Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki, w zwrocie
wodomierza oddanego do legalizacji. Kara umowna liczona jest oddzielnie dla wodomierza, z którego
oddaniem jest zwłoce Wykonawca.
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5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość
poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.
6. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu.
7. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do
dnia odstąpienia.
8. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
§6
Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
§7
USTALENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie sprawy niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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