WZÓR
Katowice, dnia ………………… r.

Wykonawca:
………………………………
………………………………
(zwana/zwany dalej: Wykonawcą)

ZAMÓWIENIE nr FZ/150/…./…/20..
Zamawiający:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 6340128788,
Regon 271506695, będąca podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425.875.100,00zł opłaconym w całości,
(posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu regulacji art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 424),
(zwana dalej: Zamawiającym)
Niniejszym zgodnie z Państwa ofertą z dnia……………/złożoną w postępowaniu……………………* zamawiamy
u Państwa niżej wyspecyfikowane towary/usługi:
Lp.

Specyfikacja towaru/usługi

j.m.

Ilość

1
Wartość zamówienia netto: ………………zł/brutto: ………………zł*
dalej zwane Zamówieniem
Warunki niniejszego Zamówienia:
1. Termin realizacji: …………………… albo Okres świadczenia usług: ……………………
2. Adres dostawy/Miejsce świadczenia usług: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
……………………………………………………
……………………………………………………
telefon kontaktowy …………., e- mail ……………………@gpw.katowice.pl
3. Magazyn Zamawiającego przyjmuje towary w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 700 do 1330, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
albo
Usługi będą świadczone od … do …, w godzinach od … do …, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za należytą realizację Zamówienia wynosi …………… netto/brutto*
i płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze, w terminie …… dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
5. Strony zgodnie ustalają, iż płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane przez
Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), o którym mowa
w art.108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.685 z późn.zm.).
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 z późn.zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
7. Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, rachunek
bankowy podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie (tzw. białej liście
podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.). (warunek dotyczy zarejestrowanych podatników VAT).
8. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa w ust. 7 powyżej spowoduje
wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z wystawionej faktury. Wstrzymanie zapłaty nie będzie przy tym
traktowane jako opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy
dla naliczania Zamawiającemu odsetek za opóźnienie.
9. Warunkiem i podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez Zamawiającego
należytego zrealizowania Zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w fakturze numeru Zamówienia.
11. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
11.1. Kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w realizacji Zamówienia,

11.2. Kara umowna w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
w usunięciu zgłoszonej wady, w okresie trwania rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
11.3. Kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od niniejszego zamówienia
w całości lub w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy
z tytułu realizacji Zamówienia.
13. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych
zastrzeżonych w niniejszym zamówieniu do wysokości pełnej szkody na zasadach ogólnych.
14. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy:
14.1. Wykonawca opóźnia się z realizacją Zamówienia dłużej niż 3 dni roboczych – Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 14 dni począwszy od 4 dnia roboczego opóźnienia;
14.2. Wykonawca narusza postanowienia niniejszego Zamówienia, mimo wezwania Zamawiającego
do zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Zamówienia i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu;
14.3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca że realizacja Zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jego udzielenia – odstąpienie w terminie
30 od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie.
15. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone towary/ wykonane
usługi, na okres nie krótszy niż … Jednocześnie Wykonawca wydłuża okres rękojmi za wady na okres nie krótszy
niż okres gwarancji jakości.
16. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek lub wad przedmiotu Zamówienia zgłoszonych Wykonawcy
w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie nie dłuższym niż ……. dni/godzin od ich zgłoszenia przez
Zamawiającego. Usunięcie wad lub usterek w zależności od przypadku następuje poprzez naprawę przedmiotu
Zamówienia, jego wymianę na przedmiot wolny od usterek i wad lub wykonanie usługi zgodnie z żądaniem
i wytycznymi Zamawiającego – według uznania Zamawiającego.
17. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie określonych
w niniejszym zamówieniu postanowień dotyczących przysługującej Zamawiającemu rękojmi i/lub udzielonej
gwarancji. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi i/lub udzielonej gwarancji.
18. Wynikające z Zamówienia prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
19. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przedstawione do potrącenia
ustawowego z wierzytelnościami Zamawiającego.
20. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych, uzyskanych
w związku z udzieleniem niniejszego zamówienia lub wykonywaniem niniejszego zamówienia, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1913 z późn. zm.),
w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsiębiorstwa.
21. Wyłączone jest stosowanie na gruncie Zamówienia wszelkich ogólnych warunków umów, regulaminów
świadczenia usług, realizacji dostaw lub wykonywania prac, cenników, taryf lub innych podobnych regulacji
stosowanych przez Wykonawcę.
22. Prawem właściwym dla Zamówienia jest prawo materialne i prawo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej,
z tym zastrzeżeniem, iż wyłącza się stosowanie tych przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, które stanowią
odesłanie do ustawodawstwa innych państw lub, które stanowią odesłanie do innych źródeł prawa.
23. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zamówienia, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Kopia
1. ………

*niepotrzebne skreślić
Osoba do kontaktu: ……………………………………………, tel.32 6038…, email: …………….@gpw.katowice.pl

