
dnia 01.2023 r.
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nr KRS ..................................................
nr telefonu .............................................
e—mail: ..............................................

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczona odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 KoIobrzeg

FORMULARZ OFERTY

,,Dostawa Smart String Inverter SUN2000-30 KTL-M3 w iloéci 2 sztuki.
Postgpowanie nr 7ITM12022

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

.................................. 21 netto + VAT = 2% brutto

(siownie: ..................................................................................................................... )

Okres gwarancji ......................................................

Termin wykonania dostawy......

Powy2$za cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z opisem zaméwienia i uznajemy sie za zwiazanych
z okreélonymi w nim wymaganiami i zasadami postepowania.

3. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia.

............................................................

podpis osoby loséb/ upowaZnionej



Opis przedmiotu zaméwienia

Dostawa Smart String Inverter SUN2000-30 KTL-M3
Postepowanie nr 7ITMI2022

llo§é — 2 sztuki
Termin realizacji zaméwienia : do dnia 30.01.2023 r.‘
Gwarancja: 24 miesiqce



Umowa nr 7/TMI2022

diu .....2023 r. w Koiobrzegu pomiedzy

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélka z 0.0. w Koiobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, ktéra reprezentuje

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

zwanym w tekécie Wykonawca i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zaméwieh
przez MWIK Spéika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzqdu Spéiki MVWK z04.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa - Smart String Inverter SUN2000-30 KTL-M3 w iloéci

Zsztuki.
2. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt przedmiot umowy do Zamawiajacego wterminie do

dnia............2023 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: zi netto, + podatek VAT w wysokoéci 23 % =

zl brutto (siownie:......... 00/100).
2. Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktéra

stanowi zaiacznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajacego jest p. Diugosz Siawomir . Dz. TM. E- mail: .....................
b) ze strony Wykonawcy jest: .

2. Osoby wymienione w ust. 1 sq uprawnione do uzgaaanIa form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzielania niezbednych wyjaSnien i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo i skutecznie
dokonane, jeZeii beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) w formie pisemnej e-maii.

§ 4
1. Strony ustalajq, 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeZeniem ust 2, bedzie sie

odbywaia jednorazowo faktura po odbiorze potwierdzonym protokoiem odbioru podpisanym przez
obie strony.

2. Podstawa do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokéi odbioru dostawy podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

3. Poprawnie wystawiona i dostarczona faktura VAT za wykonane dostawy bedzie piatna przelewem
w terminie do 30 dni,

4. 2a dzieh zapiaty wynagrodzenia uwaZa sic-g dzier‘I obciaZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Za nieterminowa zapiate faktury Wykonawcy przysiugujq odsetki ustawowe.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa urzadzer‘I do zamawiajqcego
2. Zaiaczenie kompletu dokumentéw.

§ 6
1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru jest dostawa urzadzefi okreélonych w szczegéiowym
opisie



zaméwienia.
2. Wykonawca przekaZe Zamawiajacemu komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:

a) Karty katalogowe, schematy podlaczen,
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obsiugi wjezyku polskim, DTR dla prawidiowego uZytkowania i obstugi.

3. Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokéJ odbioru zawierajacy
wszystkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony, bedzie podstawa do dokonania
p1atno$ci.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania bezusterkowego protoko1u odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytuiu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartoéé
uZytkowa, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezp1atnego usuwania stwierdzonych
wad/usterek w terminie do 4 dni kalendarzowych od zg+oszenia.

4. Za moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dzien wysIania: e-mail. do Wykonawcy .
5. Naprawa w okresie tnNania gwarancji wyd1u2y okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.

§ 8
1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujqcych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aciZamawiaja1cemu kary umowne:

a) za zw10ke, w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy w
wysokoéci 0.3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kazda
rozpoczeta dobe opéZnienia,

b) za zw+oke w usunieciu wad/usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 za kaq rozpoczeta dobe
opoznienia Iiczona od dnia okreélonego na usuniecie wad/usterk. zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej
umowy.

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie usIugi serwisu gwarancyjnego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

1. Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstqpienia od umowy z przyczyn zaleZnych
od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca wyraZa zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z naleZnoSci
przysiugujqcych Wykonawcy z niniejszej umowy .

3. Laczna wysokoSé kar umownych nie moZe przekroczyé pdowy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 2 ust. 1. umowy

§ 9
1. Zamawiajacemu przys’mguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstapienia od

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca. 2e wykonanie przedmiotu umowy nie leZy

w interesie Zamawiajqcego, czego nie moZna by1o przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy Iub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykonaI dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidziana niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysIuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztdw, jeZeIi

Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru Iub odmawia podpisania protoko+u odbioru, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny,
b) nie wywiqzuje sis; z obowiazku zap’taty faktury. mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up’tywu terminu na zap1at¢ faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
3. OSwiadczenie z uzasadnieniem o odstapieniu od umowy naleZy zloZyé drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaZnoéci.

§ 10 _
1. Zmiana ktOregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w

formie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeZeniem ust 2. ' '



2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy Iub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany
umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania maja w¥aéciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Spory wynikle ze stosowania niniejszej umowy rozstlzygaé bedzie sad powszechny w’laéciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§12
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zaficznik nr 1 do umowz:

Oferta Wykonawcy -za/qcznik nr 1

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:


