Załącznik nr 4
Wzór umowy
Zawarta w dniu ……2018r. w Raciborzu pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8,
zarejestrowanym 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 zł, reprezentowanym przez:
……………………………………. – …………………….,
……………………………………. – …………………….,
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
…………………………….. z siedzibą: ………………………………., ul. …………………………………, zarejestrowaną w Sądzie
……………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………………,
NIP: ………………………………, REGON: …………………………… o kapitale zakładowym w wysokości ……………………..
zł, reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Wykonawcą"
następującej treści:
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§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu
procesu legalizacji (wraz z wymianą całej komory pomiarowej i liczydła na nowy) i regeneracji
wodomierzy o średnicach od DN15 do DN100 producenta firmy Diehl Metering Sp. z o.o.
Regeneracja i legalizacja urządzeń przebiegać będzie w partiach.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi w
niniejszej umowie.
§2
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć do miejsca wskazanego przez Wykonawcę przygotowane
do regeneracji i legalizacji wodomierze w ciągu 7 dni od momentu pisemnego (e-mail) bądź
telefonicznego złożenia zamówienia.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie sporządzonego wykazu określającego rodzaj
(typ) i średnicę.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania regeneracji i legalizacji wodomierzy w terminie do 21
dni od dnia złożenia zamówienia dla wodomierzy o średnicy do DN40. Dla wodomierzy od
średnicy DN50 do DN100 termin realizacji do 45 dni od dnia złożenia zamówienia
Po regeneracji i legalizacji zwrot wodomierzy do magazynu Zamawiającego będzie następował na
podstawie protokołu odbioru naprawionych i zalegalizowanych wodomierzy.
Transport do miejsca regeneracji/legalizacji wodomierzy pokrywa Zamawiający, transport z miejsca
regeneracji/legalizacji pokrywa Wykonawca.
Wodomierze nie nadające się do regeneracji Wykonawca zwróci nieodpłatnie i na swój koszt
Zamawiającemu z dołączonym protokołem.
§3
Wynagrodzenie umowne za wykonanie w pełni przedmiotu umowy wynosi netto ………………………. zł.
( słownie: ……………………………………….. ). Do kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej
wysokości. Na dzień podpisania umowy wynosi on 23% co daje kwotę ……………………………….. zł.
( słownie: ……………………………………………… ). Wartość brutto umowy wynosi ………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………..).
Rozliczenia za wykonaną usługę dokonywane będą sukcesywnie wg cen jednostkowych oraz
rzeczywistej ilości naprawionych i zalegalizowanych wodomierzy, potwierdzonej przez
Zamawiającego.
Ceny jednostkowe określa formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
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Podstawą do zapłaty faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru
naprawionych i zalegalizowanych wodomierzy, nie zawierający uwag.
Należności wynikające z faktur Wykonawcy zostaną uregulowane przez Zamawiającego w terminie
30 dni od daty dostarczenia dokumentu do siedziby Zamawiającego – przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktur uznaje się dzień
obciążenia konta Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niewykorzystania kwoty umowy w czasie jej obowiązywania,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
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§4
Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie od daty zawarcia
umowy tj. ……………………….. do dnia 31.12.2019r.
Wyczerpanie wartości umowy jest równoznaczne z jej wygaśnięciem.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem,
którego bieg zaczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

§5
Strony ustalają osoby upoważnione do realizacji umowy, odpowiednio po stronie:
1. Zamawiającego – ……………………………………..
2. Wykonawcy – ……………………………….
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§6
Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę naprawy i legalizacji, licząc od daty
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawionych i zalegalizowanych wodomierzy
nie zawierającego uwag.
Wady i uszkodzenia wodomierza niezawinione przez Zamawiającego ujawnione w okresie gwarancji
będą bezpłatnie usuwane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia
(e-mail) przez Zamawiającego.
Okres gwarancji reklamowanego wodomierza ulega przedłużeniu o czas od dnia oddania do
naprawy do dnia zwrotu po naprawie.
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC potwierdzające, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł oraz zobowiązuje się do posiadania ww.
ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy dane i informacje podane przez Wykonawcę okażą się nieprawdziwe.
Zamawiający zastrzega, że jest podmiotem zobowiązanym do ujawnienia informacji publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2015 roku poz.
2058).
Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

§8
Integralną część umowy stanowią Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami.
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