UMOWA NR BA /…/ 2019
zawarta w dniu
maja 2019 roku pomiędzy:
……………………………..
……………………………….
a
Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul.
Moniuszki 2;
zwanego dalej Odbiorcą
reprezentowaną przez
Panią Agnieszkę Leszczyńską -Prokuratora Okręgowego
§1
Wykonawca został wyłoniony przez Zamawiającego w rezultacie przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.).
§2
Przedmiotem umowy jest: „Dostawa wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do
dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”.

1.




§3
Dostawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotu umowy na potrzeby jednostek
prokuratur okręgu gorzowskiego w zakresie:
wydzierżawienia dystrybutorów tradycyjnych do rozlewu wody 19 l (schładzających
i podgrzewających) - szt. …
dostarczania wody „Vital” w butlach o pojemności 19 l.
dostarczenia jednorazowych kubków do picia. o pojemności 0,2 l.

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy zgodnie z podanymi w zapytaniu ofertowym
lokalizacjami.
3. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na podstawie zapotrzebowań bieżących
złożonych przez Odbiorcę.
4. Odbiorca zobowiązuje się do wykorzystywania wypożyczonych urządzeń i osprzętu
wyłącznie do wody dostarczanej przez Dostawcę.
§4
1. Umowa została zawarta na okres 4 miesięcy od 01.06.2019 r. do 30.09.2019 r.
2. Każdej ze stron przysługuję prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało
złożone.
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§5
Miesięczna opłata za dzierżawę 1 dystrybutora tradycyjnego wynosi ….. zł brutto.
Dostawa 1 butli wody o pojemności 19 l wynosi: ….. zł brutto.
Cena kubka jednorazowego użytku wynosi …… gr brutto.
Wartość zamówienia łącznie w czasie trwania umowy wynosi brutto ………… zł
(słownie: ……………………………… złote 00/100).
Zapłata za dostawę wody będzie następowała przelewem w ciągu 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Odbiorcy.
Zapłata za dzierżawę dystrybutorów będzie następowała miesięcznie, w ciągu 30 dni od
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Odbiorcy.
§6

1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę wody w czasie maksymalnie do 24 godzin
od zamówienia, w miejsce wskazane przez Odbiorcę chyba, że strony w chwili składania
zamówienia ustalą inaczej. Termin realizacji zamówień nie obejmuje dni świątecznych i
wolnych od pracy.
2. Załącznikiem do umowy jest wykaz upoważnionych osób ze strony ODBIORCY do
zamawiania dostaw wody i kubków do picia.
§7
1. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania w sprawności wydzierżawione urządzenia,
a w przypadku uszkodzenia - naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na nowe.
2. Mechaniczne uszkodzenia części lub całego urządzenia, nie związane z prawidłową
eksploatacją, obciążają Odbiorcę i w związku z tym Dostawca wystawi fakturę VAT za
części i wymianę uszkodzonych elementów.
3. Dostawca zobowiązuje się do obsługi technicznej urządzenia, a w przypadku
niesprawności do naprawienia urządzenia najpóźniej w okresie 2 dni od daty zgłoszenia
awarii.
4. W przypadku niesprawności urządzenia na czas dłuższy niż 48 godzin Dostawca
wymieni urządzenie na inne sprawne technicznie.
5. Koszty naprawy urządzenia, którego niesprawność wynika z bieżącej eksploatacji,
pokrywa Dostawca.
6. Odbiorca zobowiązuje się do prawidłowego, zgodnego z wymogami technicznymi i
eksploatacyjnymi wykorzystywania przyjętego na stan urządzenia.
7. Dostawca zobowiązuje się do okresowych przeglądów sprawności mechanicznej
zainstalowanych urządzeń oraz ich sanityzacji w ustalonych okresach czasu stosownie
do warunków eksploatacji.
8. Koszty przeglądów oraz sanityzacji urządzeń leżą po stronie Dostawcy.
§8
Dostawca odbierze urządzenia do rozlewania wody najpóźniej w ciągu 7 dni od wygaśnięcia
umowy o współpracy w stanie technicznym umożliwiającym dalsze ich bieżące użytkowanie.
Uszkodzenia mechaniczne urządzenia obciążają Odbiorcę. Opłata za zagubienie lub
całkowite zniszczenie urządzenia jest zgodna z dokumentem WZ - z dnia wydania urządzenia.

§9
1.Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub wykonania nienależycie przedmiotu
umowy, stosuje się kary umowne. Kary te będą naliczane w następujący sposób:
A) Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne w wysokości:
a) 0,5% łącznej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 5 ust. 4 umowy, za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia
wyznaczonego na wykonanie usługi do dnia faktycznego dostawy;
a) 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 5 ust. 4 umowy, za
odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od
Dostawcy.
B) Odbiorca zapłaci Dostawcy kary umowne w wysokości:
a) 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 5 ust. 4 umowy, za
odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od
Odbiorcy.
2. Odbiorca jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Dostawcy.
3. W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują ustawowe
odsetki.
§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Załącznikiem do umowy jest wykaz osób ze strony Prokuratury Okręgowej oraz
Prokuratur Rejonowych upoważnionych do zamawiania dostaw wody oraz
jednorazowych kubków do picia u Dostawcy.

§11
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
DOSTAWCA

ODBIORCA

