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WZÓR - części nr 2 ÷ 6 (dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa) 1
UMOWA Nr ………/2018

zawarta w dniu …............... pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. w Łodzi,
ul. Piotrkowska 190, NIP: 725-19-06-517, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000243066, wysokość kapitału zakładowego – 989 820 000,00 zł zł,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..…..…….
a firmą
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………
o następującej treści:
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
sektorowego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………r.,
sporządzoną na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia .................................
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy 1 sztuki
fabrycznie nowej, tzn. wyprodukowanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji
dostawy i nieeksploatowanej pompy do ścieków dla Wydziału Produkcji Wody Wydział Sieci
Kanalizacyjnej Łódź typu …, z silnikiem typu …, oznakowanego znakiem CE oraz zgodnego z
opisem określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy, zwanej dalej „ pompą” lub
zamiennie „urządzeniem”.
2. W ramach dostawy Wykonawca dokona przekazania następujących dokumentów, sporządzonych
w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem:
1) 1 sztuki deklaracji zgodności WE, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zapewniającej, że dostarczona pompa do ścieków jest zgodna z odpowiednimi
dyrektywami;
2) 2 sztuk kart katalogowych (dla pompy i silnika), z pełną charakterystyką pompy (I,
Ppobierana, cos) i jego gabarytów, wystawione przez producenta;
3) 2 sztuk instrukcji użytkowania pompy i silnika w języku polskim, wystawionej przez
producenta,
1

Zapisy dotyczące części postępowania, na którą Wykonawca nie złoży oferty zostaną wykreślone z treści
umowy
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4) dokumentu potwierdzającego kompatybilność z istniejącymi w przepompowni stopami
sprzęgającymi Ø …..mm dla zamontowanych tam pomp firmy ………………...
5) informacji dotyczących (co najmniej dwóch) punktów serwisowych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne (nazwy i
adresy).
3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie
określonym w § 2 ust. 1 będzie stanowiło podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa
w § 6 ust. 2 pkt 1) lit. a. umowy.
§ 2 Termin dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w ciągu 120 dni od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ……. włącznie. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważać się
będzie trójstronnie podpisany bez uwag „protokół odbioru i przekazania do eksploatacji” tj. przez
przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52, zwanym w dalszej części umowy ZWiK, oraz
Wykonawcę.
2. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia terminów w niniejszej umowie w postaci dni,
rozumie się dni kalendarzowe.
3. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia terminów w niniejszej umowie w postaci dni
roboczych, rozumie się dni liczone od poniedziałku do soboty. Jeżeli koniec wyznaczonego
terminu przypada na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa
w następnym dniu roboczym.
§ 3 Warunki realizacji
1. Pompa wraz z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 ma zostać dostarczony transportem
Wykonawcy do: Wydziału Zaplecza Technicznego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
w Łodzi, mieszczącego się przy ul. Granicznej 54 w Łodzi (stanowisko kontrolnych badań
pompowych pomp do ścieków) w godzinach 9.00-14.00.
2. O gotowości dostarczenia pompy Wykonawca powiadomi przedstawiciela ZWiK, wskazanego w §
8 ust. 2 niniejszej umowy, pocztą elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 2 dni robocze
przed przewidywaną dostawą, w celu ustalenia jej dokładnej daty. Termin ten zostanie
uzgodniony przez Wykonawcę również z przedstawicielem Zamawiającego, wskazanym w § 8 ust.
1 niniejszej umowy, który będzie obecny przy dostarczeniu urządzenia i będzie mógł zgłosić na
piśmie swoje ewentualne uwagi.
3. Dostawę uważać się będzie za zrealizowaną zgodnie z warunkami umowy, jeżeli przedstawiciele
Zamawiającego, ZWiK oraz Wykonawcy, wskazani w § 8 niniejszej umowy, podpiszą bez uwag
protokół odbioru i przekazania do eksploatacji, potwierdzający w szczególności pozytywne
wyniki pomiarów kontrolnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. f) niniejszego paragrafu
(w 3 egzemplarzach). Zamawiający podpisze „protokół odbioru i przekazania do eksploatacji”
bez uwag, jeżeli:
1) dostarczona pompa:
a. będzie fabrycznie nowa,
b. będzie pozbawiona wad,
c. będzie kompletna,
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d. będzie posiadać wymiary (wraz z króćcem) zgodne z określonymi w załączniku nr 4.2-4.6
do SIWZ2,
e. zostaną dostarczone wraz z kompletem wymaganych dokumentów, m.in. kartą
gwarancyjną urządzenia, atestem higienicznym zezwalający na zastosowanie urządzenia w
instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/do
kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
f. będzie spełniać parametry określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, co zostanie
stwierdzone w ciągu 10 dni roboczych od dostarczenia pompy odpowiadającej
wymogom określonym w pkt 1) lit. a – e niniejszego ustępu, po przeprowadzeniu przez
uprawniony podmiot - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łodzi, pomiarów
kontrolnych, przy czym ewentualne odchylenia nie mogą przekraczać wartości
określonych przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowym.
2) Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z §1 ust. 2.
W przypadku dostarczenia urządzenia nieodpowiadającego wymogom określonym w ust. 3
pkt. 1) lit. a-e oraz ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu, pompa nie zostanie odebrana w celu
przeprowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. f niniejszego paragrafu, a
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na własny koszt pompy wolnej od wad w ciągu
10 dni roboczych od daty wadliwej dostawy. Zapisy §1 oraz §3 ust. 3, określające warunki
dostawy, stosuje się odpowiednio.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sporządzi, na podstawie wyników pomiarów kontrolnych,
„protokół oględzin” w 3 egzemplarzach, z czego 2 potwierdzone egzemplarze przekaże
Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od daty sporządzenia w formie pisemnej, w oryginale,
wraz z 3 egzemplarzami podpisanego bez uwag „protokołu odbioru i przekazania do
eksploatacji”.
W przypadku negatywnych wyników pomiarów kontrolnych, ZWiK przedłoży Zamawiającemu
protokół z badań, zwany na potrzeby niniejszej umowy „protokołem negatywnej oględziny”, wraz
z uwagami (w 2 egzemplarzach), a Zamawiający przekaże go Wykonawcy (w 1 egzemplarzu)
w ciągu 5 dni roboczych wraz z określeniem terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych,
na dostarczenie urządzenia wolnego od wad. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż dniem
stwierdzenia nieprawidłowości jest data „protokołu negatywnej próby”. Zapisy §1 oraz §3 ust. 3,
określające warunki dostawy, stosuje się odpowiednio.
Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostarczone urządzenie stanowić będzie
podpisany zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu „protokół odbioru i przekazania do eksploatacji”
po dokonaniu przez Wykonawcę dostawy zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca wystawi
fakturę po otrzymaniu od Zamawiającego 1 egzemplarza „protokołu próby” stwierdzającego
pozytywne wyniki pomiarów, potwierdzonego przez ZWiK i po podpisaniu 3 egzemplarzy
„protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji” przez przedstawicieli Zamawiającego,
Wykonawcy oraz ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi.
Zamawiający przekaże ZWiK podpisany trójstronnie 1 egzemplarz „protokołu odbioru
i przekazania do eksploatacji”.

Do umowy zostanie wpisany nr załącznika właściwy dla danej części
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§ 4 Wynagrodzenie / warunki płatności
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, Strony
ustalają na kwotę ……………. netto ....... zł, plus podatek VAT …%, co stanowi kwotę brutto ....... zł
(słownie:.....).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z
wykonaniem umowy, w szczególności: koszty załadunku i transportu przedmiotu umowy do
miejsca określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, również w sytuacji naprawy gwarancyjnej lub
wymiany. Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie będzie przysługiwać żadne inne
wynagrodzenie, oprócz określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne przelewem
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 5 Gwarancja
Na dostarczone urządzenie Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji (minimum
24 miesiące), licząc od daty podpisania bez uwag „protokołu odbioru i przekazania do
eksploatacji”.
Kartę gwarancyjną urządzenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania „protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji”.
W przypadku wad i/lub usterek wykrytych przy eksploatacji urządzenia w okresie gwarancji,
Zamawiający lub upoważniony przez niego użytkownik urządzenia powiadomi Wykonawcę o ich
istnieniu faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzi zgłoszenie, wysyłając
stosowne pismo.
Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania usterki w miejscu lokalizacji urządzenia (na
terenie RP) i ewentualnej naprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W
przypadku gdy naprawa usterki w miejscu lokalizacji urządzenia nie będzie możliwa, Wykonawca
własnym staraniem i na własny koszt przetransportuje urządzenie do miejsca naprawy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W takiej sytuacji Wykonawca, w ciągu 14 dni
od dnia odebrania urządzenia z miejsca lokalizacji, powiadomi pisemnie zgłaszającego usterkę
i Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji i planowanym terminie dostarczenia
naprawionego urządzenia. Przyjęcie sprawnego urządzenia do ponownej eksploatacji zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie.
Przyjmuje się, iż okres naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 60 dni licząc od dnia uznania
gwarancji. W przypadku, gdy naprawa urządzenia w okresie 60 dni nie będzie możliwa,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia wolnego od wad
i usterek w terminie do 120 dni od dnia uznania gwarancji.
W przypadku, gdy przewidywany okres naprawy będzie dłuższy niż 30 dni roboczych,
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zamiennego
posiadającego parametry nie gorsze od urządzenia pozostającego w naprawie.
Brak działania Wykonawcy na złożoną reklamację w terminach określonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu, oznaczać będzie dla Zamawiającego, iż reklamacja została rozpatrzona pozytywnie,
a za termin usunięcia wad i usterek uznaje się okres 60 dni, z zachowaniem konsekwencji
przewidzianych w §6 ust. 4 niniejszej umowy.
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W przypadku trzeciej, pozytywnie rozpatrzonej przez Wykonawcę reklamacji dotyczącej usterki
tego samego urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowy
egzemplarz, zgodny z wymogami określonymi niniejszą umową, w terminie uzgodnionym przez
Strony – nie dłuższym niż 120 dni od dnia rozpatrzenia trzeciej reklamacji. Zapisy regulujące
warunki dostawy stosować się będzie w takiej sytuacji odpowiednio.
W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i/lub usterek ze względu na
wysokość kosztów z tym związanych.
Strony ustalają, iż uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają wraz
z upływem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu
gwarancyjnego na terenie Polski.
Zamawiający lub upoważniony przez niego użytkownik zobowiązany jest do złożenia pisemnej
(dopuszcza się również fax lub pocztę elektroniczną) reklamacji (zgłoszenia usterki lub wady).
W przypadku wysłania reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
Naprawy lub dostarczenie nowego urządzenia w okresie trwania gwarancji wykonywane będą
staraniem i na koszt Wykonawcy.
Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie każdorazowo
przedłużany o okres liczony od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego do dnia
przyjęcia przez Zamawiającego sprawnego urządzenia do eksploatacji.
W przypadku wymiany urządzenia składającego się na przedmiot umowy na fabrycznie nowe
wolne od wad lub usterek będą miały zastosowanie stosowne postanowienia umowy
w zakresie warunków realizacji i gwarancji.

§ 6 Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo
do nałożenia na Wykonawcę kar umownych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
Wartość not obciążeniowych może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne:
1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1, lecz nie
mniej niż 50,00 PLN, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawcy, w stosunku do
terminów określonych w:
a. § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
b. § 3 ust. 4 i 7 niniejszej umowy
przy czym zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji umowy,
z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 3) niniejszego ustępu;
2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 5 ust. 4, 5 i 8;
3) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1 za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po
stronie Zamawiającego, płatne w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.
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3. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia naprawienia
na zasadach ogólnych szkody przekraczającej wysokość kar umownych, wyrządzonej przez
Wykonawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeżeli wartość szkody
przekraczałaby kwotę należnych kar umownych lub szkoda była spowodowana inną przyczyną,
niż te, dla których przewidziano obowiązek zapłacenia kar umownych.
4. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywiera skutku w stosunku
do postanowień niniejszej umowy dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy,
a także obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji.
5. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia netto określonego w §4
ust. 1.
6. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych
z należnego wynagrodzenia Wykonawcy bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) gdy opóźnienie w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, wynosić będzie więcej niż 40 dni kalendarzowych,
2) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
3) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
daty zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy
1. W imieniu Zamawiającego osobą (osobami) upoważnioną (-nymi) do kontaktów
z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania,
w tym również osobą (osobami) upoważnioną (-nymi) do podpisania „protokołu odbioru
i przekazania do eksploatacji” (są): (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, nr fax, e-mail).
2. W imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi osobą (osobami) upoważnioną
(-nymi) do kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy
w czasie jej obowiązywania, w tym również osobą (osobami) upoważnioną (-nymi) do podpisania,
„protokołu próby”, „protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji” oraz „protokołu negatywnej
próby” jest (są): (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, nr fax, e-mail).
3. W imieniu Wykonawcy osobą (osobami) upoważnioną (-nymi) do kontaktów z Zamawiającym,
w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania w tym również
osobą (osobami) upoważnioną (-nymi) do podpisania „protokołu odbioru i przekazania do
eksploatacji” (są): ………………………….. (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, nr fax, e-mail).
4. Osoby, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać zastąpione przez inne. Sytuacja
ta nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w formie aneksu.
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§ 9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia
i realizacji umowy.
2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych
niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
§ 10 Wprowadzanie zmian
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 ust. 4 i w § 11 ust. 2
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są możliwe tylko w następującym zakresie:
1. terminu dostawy, jednakże wyłącznie, gdy potrzeba taka wynikać będzie z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego lub Wykonawcy – wówczas Strona, w której interesie leży zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy, przed upływem terminów określonych w § 2 niniejszej umowy,
przedstawi drugiej pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem nowy termin zostanie ustalony
poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy;
2. w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie
miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności zmiany stawki podatku VAT,
 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez
przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał wzrost
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje
powyższą kalkulację.
W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie
wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy,
w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała
wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia
w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na
zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania
dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania
zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.
W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w
ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów
zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie
od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i
uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem
przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w
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wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych
dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 2
niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie jednego miesiąca od daty
przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą
zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu
o przesłanki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania
aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.
§ 11 Inne postanowienia umowy
1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości, jak i w części, jakichkolwiek
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
3. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się
za skutecznie doręczone.

1.
2.
3.

4.

§ 12 Postanowienia końcowe
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
zapisy SIWZ i treść oferty złożonej przez Wykonawcę.
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Łodzi.
Załącznikami do umowy są:
1)
SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami
2)
Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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WZÓR – część nr 7

UMOWA Nr …………/2018

zawarta w dniu …............... pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. w Łodzi,
ul. Piotrkowska 190, NIP: 725-19-06-517, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000243066, wysokość kapitału zakładowego – 989 820 000,00 zł zł,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..…..…….
…………………………………………………………………..…..…….
a firmą
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………
o następującej treści:
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
sektorowego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………r.,
sporządzoną na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia .................................
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy 1 szt.
fabrycznie nowego, tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji
dostawy i nieeksploatowanego przepływomierza elektromagnetycznego DN 100 do wody pitnej,
oznakowanego znakiem CE oraz zgodnego z opisem określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do
niniejszej umowy, zwanego dalej „urządzeniem”, przewidzianym do pracy na terenie Wydziału
Produkcji Wody Łódź - ul. Traktorowa, Łódź.
2. W ramach dostawy Wykonawca dokona przekazania następujących dokumentów, sporządzonych
w języku polskim:
1) 1 sztuki deklaracji zgodności WE sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zapewniającej, że dostarczone urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami,
2) 1 sztuki potwierdzenia stopnia ochrony IP67 dla przetwornika pomiarowego,
3) 2 sztuk kart katalogowych, z pełną charakterystyką urządzenia i danymi znamionowymi,
wystawionych przez producenta,
4) 2 sztuk instrukcji użytkowania urządzenia w języku polskim, wystawionych przez
producenta,
5) informacji dotyczących punktów serwisowych na terenie Polski, wykonujących naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne (nazwy i adresy).
6) dla czujnika przepływu ważny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w
Warszawie lub Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie lub inny
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równoważny dokument innej jednostki akredytowanej, zezwalający na zastosowanie
urządzenia w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi/do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
3. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zamontuje układ pomiarowy przepływu na
wskazanych studniach oraz dokona rozruchu urządzenia.
4. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie
określonym w § 2 ust. 1 będzie stanowiło podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa
w § 6 ust. 2 pkt 1) lit. a. umowy.

§ 2 Termin dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w ciągu 120 dni od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ……………..…. włącznie. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy
uważać się będzie trójstronnie podpisany bez uwag „protokół odbioru i przekazania
do eksploatacji” tj. przez przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52, zwanym w dalszej części umowy
ZWiK, oraz Wykonawcę.
2. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia terminów w niniejszej umowie w postaci dni,
rozumie się dni kalendarzowe.
3. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia terminów w niniejszej umowie w postaci dni
roboczych, rozumie się dni liczone od poniedziałku do soboty. Jeżeli koniec wyznaczonego
terminu przypada na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa
w następnym dniu roboczym.
§ 3 Warunki realizacji
1. Urządzenie wraz z dokumentami, o których mowa w §1 ust 2 ma zostać dostarczone transportem
Wykonawcy do ZWiK Sp z o.o., SUW Dąbrowa, ul. Bławatna 19/21 w Łodzi, w dni robocze
(poniedziałek-piątek), w godzinach 8.00-14.00.
2. O gotowości dostarczenia urządzenia Wykonawca powiadomi przedstawiciela ZWiK, wskazanego
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, pocztą elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 2 dni robocze
przed przewidywaną dostawą, w celu ustalenia jej dokładnej daty. Termin ten zostanie
uzgodniony przez Wykonawcę również z przedstawicielem Zamawiającego, wskazanym w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, który będzie obecny przy dostarczeniu urządzenia i będzie mógł zgłosić
na piśmie swoje ewentualne uwagi.
3. Dostawę uważać się będzie za zrealizowaną zgodnie z warunkami umowy, jeżeli przedstawiciele
Zamawiającego, ZWiK oraz Wykonawcy, wskazani w § 8 niniejszej umowy, podpiszą bez uwag
protokół odbioru i przekazania do eksploatacji, potwierdzający w szczególności pozytywne wyniki
oględzin i prób działania (w 3 egzemplarzach). Zamawiający podpisze „protokół odbioru i
przekazania do eksploatacji” bez uwag, jeżeli:
1) dostarczone urządzenie:
a. będzie fabrycznie nowe,
b. będzie pozbawione wad,
c. będzie kompletne,
d. zostaną dostarczone wraz z kompletem wymaganych dokumentów, m.in. kartą
gwarancyjną urządzenia, atestem higienicznym zezwalający na zastosowanie urządzenia
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w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/do
kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
e. z dostarczonych dokumentów i tabliczki znamionowej urządzenia będzie wynikać, że
urządzenie posiada parametry zgodne z określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy,
f. przejdzie pozytywnie próbę działania, co zostanie stwierdzone w ciągu 7 dni roboczych
od dostarczenia urządzenia odpowiadającego wymogom określonym w pkt 1) lit. a – e
niniejszego ustępu, po przeprowadzeniu próby przez uprawniony podmiot - Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łodzi;
2) Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z §1 ust. 2 i 3;.
W przypadku dostarczenia urządzenia nieodpowiadającego wymogom określonym w ust. 3 pkt.
1) lit. a-e oraz w ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu, urządzenie nie zostanie odebrane w celu
przeprowadzenia próby działania, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. f niniejszego paragrafu, a
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na własny koszt urządzenia wolnego od wad w
ciągu 15 dni od daty wadliwej dostawy. Zapisy §1 oraz §3 ust. 3, określające warunki dostawy,
stosuje się odpowiednio.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sporządzi, na podstawie wyników próby działania, „protokół
próby” w 3 egzemplarzach, z czego 2 potwierdzone egzemplarze przekaże Zamawiającemu
w ciągu 3 dni roboczych od daty sporządzenia w formie pisemnej, w oryginale, wraz z 3
egzemplarzami podpisanego bez uwag „protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji”.
W przypadku negatywnych wyników próby działania, ZWiK przedłoży Zamawiającemu protokół,
zwany na potrzeby niniejszej umowy „protokołem negatywnej próby”, wraz z uwagami
(w 2 egzemplarzach), a Zamawiający przekaże go Wykonawcy (w 1 egzemplarzu)
wraz z określeniem terminu, nie krótszego niż 7 dni, na dostarczenie urządzenia wolnego od
wad. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż dniem stwierdzenia nieprawidłowości jest data
„protokołu negatywnej próby”. Zapisy §1 oraz §3 ust. 3, określające warunki dostawy, stosuje się
odpowiednio.
Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostarczone urządzenie stanowić będzie
podpisany zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu „protokół odbioru i przekazania do eksploatacji”
po dokonaniu przez Wykonawcę dostawy zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca wystawi
fakturę po otrzymaniu od Zamawiającego 1 egzemplarza „protokołu próby” stwierdzającego
pozytywne wyniki próby działania, potwierdzonego przez ZWiK i po podpisaniu 3 egzemplarzy
„protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji” przez przedstawicieli Zamawiającego,
Wykonawcy oraz ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi.
Zamawiający przekaże ZWiK podpisany trójstronnie 1 egzemplarz „protokołu odbioru
i przekazania do eksploatacji”.

§ 4 Wynagrodzenie / warunki płatności
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, Strony
ustalają na kwotę: netto …zł, plus podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto … zł (słownie: …
złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem
umowy, w szczególności:
a. koszty załadunku i transportu przedmiotu umowy do miejsca określonego w §3 ust. 1
niniejszej umowy, również w sytuacji naprawy gwarancyjnej lub wymiany oraz,
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b. koszty montażu na rurociągu,
c. zakupu innego urządzenia oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego działania układu
pomiarowego.
3. Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie będzie przysługiwać żadne inne
wynagrodzenie, oprócz określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne przelewem
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 5 Gwarancja
Na dostarczone urządzenia Wykonawca udziela ……… - miesięcznej gwarancji (min. 12miesięcznej), licząc od daty podpisania bez uwag „protokołu odbioru i przekazania do
eksploatacji”.
Kartę gwarancyjną urządzenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania „protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji”.
W przypadku wad i/lub usterek wykrytych przy eksploatacji urządzenia w okresie gwarancji,
Zamawiający lub upoważniony przez niego użytkownik urządzenia powiadomi Wykonawcę o ich
istnieniu faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzi zgłoszenie, wysyłając
stosowne pismo.
Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania usterki w miejscu lokalizacji urządzenia
(na terenie RP) i ewentualnej naprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku gdy naprawa usterki w miejscu lokalizacji urządzenia nie będzie możliwa,
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przetransportuje urządzenie do miejsca
naprawy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W takiej sytuacji Wykonawca,
w ciągu 14 dni od dnia odebrania urządzenia z miejsca lokalizacji, powiadomi pisemnie
zgłaszającego usterkę i Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji i planowanym terminie
dostarczenia naprawionego urządzenia. Przyjęcie sprawnego urządzenia do ponownej
eksploatacji zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie.
Przyjmuje się, iż okres naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 60 dni licząc od dnia uznania
gwarancji. W przypadku, gdy naprawa urządzenia w okresie 60 dni nie będzie możliwa,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia wolnego od wad
i usterek w terminie do 120 dni od dnia uznania gwarancji.
W przypadku, gdy przewidywany okres naprawy będzie dłuższy niż 14 dni, Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zamiennego posiadającego
parametry nie gorsze od urządzenia pozostającego w naprawie.
Brak reakcji Wykonawcy na złożoną reklamację w terminach określonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu, oznaczać będzie dla Zamawiającego, iż reklamacja została rozpatrzona pozytywnie,
a za termin usunięcia wad i usterek uznaje się okres 60 dni, z zachowaniem konsekwencji
przewidzianych w §6 ust. 4 niniejszej umowy.
W przypadku trzeciej, pozytywnie rozpatrzonej przez Wykonawcę reklamacji dotyczącej usterki
tego samego urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowy
egzemplarz, zgodny z wymogami określonymi niniejszą umową, w terminie uzgodnionym przez
Strony – nie dłuższym niż 120 dni od dnia rozpatrzenia trzeciej reklamacji. Zapisy regulujące
warunki dostawy stosować się będzie w takiej sytuacji odpowiednio.
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W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i/lub usterek ze względu na
wysokość kosztów z tym związanych.
Strony ustalają, iż uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają wraz
z upływem okresu gwarancji.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu
gwarancyjnego na terenie Polski.
Zamawiający lub upoważniony przez niego użytkownik zobowiązany jest do złożenia pisemnej
(dopuszcza się również fax lub pocztę elektroniczną) reklamacji (zgłoszenia usterki lub wady).
W przypadku wysłania reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
Naprawy lub dostarczenie nowego urządzenia w okresie trwania gwarancji wykonywane będą
staraniem i na koszt Wykonawcy.
Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie każdorazowo
przedłużany o okres liczony od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego do dnia
przyjęcia przez Zamawiającego sprawnego urządzenia do eksploatacji.
W przypadku wymiany urządzenia składającego się na przedmiot umowy na fabrycznie nowe
wolne od wad lub usterek będą miały zastosowanie stosowne postanowienia umowy
w zakresie warunków realizacji i gwarancji.

§ 6 Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo
do nałożenia na Wykonawcę kar umownych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
Wartość not obciążeniowych może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne:
1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1, lecz nie
mniej niż 50,00 PLN, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawcy, w stosunku
do terminów określonych w:
a) § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
b) § 3 ust. 4 i 6 niniejszej umowy,
przy czym zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji umowy,
z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 3) niniejszego ustępu;
2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 5 ust. 4, 5 i 8.
3) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1 za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po
stronie Zamawiającego, płatne w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.
3. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia naprawienia
na zasadach ogólnych szkody przekraczającej wysokość kar umownych, wyrządzonej przez
Wykonawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeżeli wartość szkody
przekraczałaby kwotę należnych kar umownych lub szkoda była spowodowana inną przyczyną,
niż te, dla których przewidziano obowiązek zapłacenia kar umownych.
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4. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywiera skutku w stosunku
do postanowień niniejszej umowy dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy,
a także obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji.
5. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia netto określonego w §4
ust. 1.
6. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych
z należnego wynagrodzenia Wykonawcy bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) gdy opóźnienie w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, wynosić będzie więcej niż 40 dni kalendarzowych,
2) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
3) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
daty zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy
1. W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, w sprawach
związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania, w tym również osobą
upoważnioną do podpisania „protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji” jest: ……………..,
nr telefonu: …………, nr fax.: ………….., e-mail: ....................
2. W imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi osobą upoważnioną do
kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy
w czasie jej obowiązywania, w tym również osobą upoważnioną do podpisania, „protokołu
próby”, „protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji” oraz „protokołu negatywnej próby”
jest: ……………….
3. W imieniu Wykonawcy osobą (osobami) upoważnioną (-nymi) do kontaktów
z Zamawiającym, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej
obowiązywania w tym również osobą (osobami) upoważnioną (-nymi) do podpisania „protokołu
odbioru i przekazania do eksploatacji” jest (są): ……………………….…… (imię i nazwisko, stanowisko,
nr telefonu, nr fax, e-mail).
4. Osoby, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać zastąpione przez inne. Sytuacja
ta nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia
i realizacji umowy.
2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych
niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
§ 10 Wprowadzanie zmian
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 ust. 4 i w § 11 ust. 2
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są możliwe tylko w następującym zakresie:
1. terminu dostawy, jednakże wyłącznie, gdy potrzeba taka wynikać będzie z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego lub Wykonawcy – wówczas Strona, w której interesie leży zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy, przed upływem terminów określonych w § 2 niniejszej umowy,
przedstawi drugiej pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem nowy termin zostanie ustalony
poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy;
2. w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie
miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności zmiany stawki podatku VAT,
 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez
przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał wzrost
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje
powyższą kalkulację.
W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie
wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy,
w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała
wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia
w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na
zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania
dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania
zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.
W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w
ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów
zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie
od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i
uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem
przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w
wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych
dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 2
niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie jednego miesiąca od daty
przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą
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zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu
o przesłanki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania
aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.
§ 11 Inne postanowienia umowy
1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości, jak i w części, jakichkolwiek
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
3. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się
za skutecznie doręczone.

1.
2.
3.

4.

§ 12 Postanowienia końcowe
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
zapisy SIWZ i treść oferty złożonej przez Wykonawcę.
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Łodzi.
Załącznikami do umowy są:
1)
SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami
2)
Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

