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Nr postępowania ZP/340/055/D/10

                                                                                     Załącznik nr 8a dla części I

UMOWA (wzór)

(nazwa i adres wykonawcy)

Zawarta w dniu ..................................... w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk,
NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:
1. ………………………… - …………………………………………
2. ………………………… - …………………………………………
zwaną dalej Zamawiającym, oraz
.......................................................................................................................................
.............
.......................................................................................................................................
.............
                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)

NIP: ...................................; REGON: .........................................
wpisanym do KRS/EDG w .......................................... pod nr
..........................................
reprezentowanym przez:
1. ..................................................... - ......................................................................
2. ..................................................... - ......................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.).

§ 1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej,
niegazowanej w butelkach 1,5l dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdz.1pkt.
3 SIWZ i zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega, iż podane w formularzu cenowym ilości nie są
wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu
umowy w całości.
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3. W przypadku konieczności zwiększenia przedmiotu umowy w trakcie trwania
umowy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości 50% zamówienia
podstawowego, tj. ilości wyszczególnionych w formularzu oferty.

4. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą
takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu
umowy. Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak
realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

§ 2

Terminy umowne.

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie przez okres 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.

2. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy, sukcesywnie co 2
tygodnie lub w przypadku wcześniejszego zużycia wody według potrzeb
poszczególnych jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, po
dokonaniu dodatkowego zamówienia telefonicznie (nr……………) lub faksem
(nr…………….)

3. Pierwsza dostawa nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3
Warunki realizacji

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany w opakowaniach zbiorczych (6 szt. butelek)
do poszczególnych pomieszczeń wyszczególnionych w wykazie jednostek
organizacyjnych PG.

2. Przed pierwszą dostawą Wykonawca musi ustalić z poszczególnymi jednostkami
organizacyjnymi liczbę opakowań zbiorczych jaka będzie dostarczana co dwa
tygodnie do poszczególnych pomieszczeń.

3. Odbiór będzie następował w siedzibie Zamawiającego
w poszczególnych pomieszczeniach jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnieni pracownicy, po sprawdzeniu ilości dostarczonego asortymentu oraz
czy dostarczony asortyment odpowiada przedmiotowi zamówienia i spełnia
wymogi określone w SIWZ, będą podpisywali  protokół zdawczo – odbiorczy.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem
umowy dostarczony towar nie zostanie odebrany.

6. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia
zamówionej partii towaru w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia takiego
faktu przez Zamawiającego.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w
trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wody w trakcie realizacji
umowy. W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczonej wody nie odpowiada
jakości określonej w SIWZ Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację na piśmie
lub faksem, a Wykonawca w ciągu trzech dni roboczych wymieni reklamowaną
wodę.
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9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.

§ 4
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy(bez prawa opcji) zgodnie ze złożoną ofertą
ustala się maksymalne wynagrodzenie  w  kwocie,

    netto: .................................PLN
    słownie: ..........................................................................................
    kwota VAT: .......................................
    słownie: .................................................................................................................
    brutto: ...................................................................................................................
    słownie: .................................................................................................................
2.Za wykonanie przedmiotu umowy obejmującego prawo opcji zgodnie ze złożoną

ofertą ustala się maksymalne wynagrodzenie  w  kwocie,
    netto: .................................PLN
    słownie: ...........................................................................................................
    kwota VAT: .......................................
    słownie: .................................................................................................................
    brutto: ...................................................................................................................
   słownie: .............................................................
3.Wykonawca będzie realizował zamówienia częściowe po cenach jednostkowych.
4. Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak realizacji
podstawowego przedmiotu zamówienia. Zasady rozliczeń opcji będą takie same jak
zasady rozliczeń podstawowego przedmiotu zamówienia.

§ 5
                                                     FINANSOWANIE

1.  Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu umowy.
2.  Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego:

Bank Zachodni WBK S.A.I O /Gdańsk
 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569

     na konto Wykonawcy:
...........................................................
...........................................................

    na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z umową.
3.  Nazwa asortymentu na fakturze musi być zgodna z nazwą na produkcie  i w

ofercie.
4.  Faktura VAT winna być wystawiona w dniu odbioru zamówionej partii towaru.
5.  Faktury za wykonane dostawy wystawiane będą za okresy miesięczne. Faktury
będą wystawiane dla każdej jednostki organizacyjnej Politechniki Gdańskiej, do
której zostały zrealizowane dostawy.

6.  Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.   Dniem zapłaty, będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę

w zapłacie należności, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata
miała być dokonana.
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§ 6
Kary umowne.

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w dostawie wody w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczony
od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa,

b) za zwłokę w wymianie zareklamowanej wody w wysokości 50 zł za każdy dzień
zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić wymiana,

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
5% wynagrodzenia umownego.

3.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego za odstąpienie Zamawiającego od umowy z
wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 7
Zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 Zamawiający przewiduje:
a. zmianę umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron umowy oraz

w przypadku zmiany nazwy jednej z jednostek organizacyjnych lub
zmiany liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego

§ 8
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i wyboru innego
Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca więcej niż trzy razy dostarczy
zamówioną wodę z opóźnieniem powyżej 5 dni roboczych.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności
zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej.

4. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią Umowy.
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby

Zamawiającego sąd powszechny, według prawa polskiego.
6. Strony mają obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy na osoby trzecie

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
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