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UMOWA  NR  …………………./2019 

w sprawie dostawy pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

zawarta w Jeleniej Górze  pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.,  z siedzibą Plac  

Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000150045, REGON 230179280, NIP 611-020-41-61, wysokość kapitału zakładowego 

Spółki: 226 346 000,00 złotych 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………. 

 

a 

 

…………….. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …………………. 

pod numerem KRS …….., NIP ………., wysokość kapitału zakładowego Spółki 

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

adres: ………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………..,  

 

zwanymi łącznie Stronami.  

 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby dostawa, określona jako Umowa nr …………….….  

pn. „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

została wykonana przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy złożoną w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z Instrukcją udzielania 

zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej 

Górze, 

ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa armatury wodociągowej do siedziby 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.  

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 

Umowy nr ……………. pn.: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

zwanej w dalszej części Umową, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejsza  Umowa; 

(b) Oferta Wykonawcy; 

(c) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania 

przetargowego; 

(d) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący 

Załącznik nr 1 do Umowy.  
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3. Dostawa przedmiotu Umowy będzie następowała partiami, sukcesywnie na podstawie 

pisemnych zgłoszeń zapotrzebowania Zamawiającego, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4. Zamawiający zastrzega, iż podana w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy ilość armatury jest 

wartością szacunkową a rzeczywista ilość zamawianej armatury będzie kształtowała się na 

podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego. 

5. Dostarczany przedmiot Umowy musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych, w nienaruszonym stanie. 

6. W przypadku konieczności zakupu armatury nie ujętej w Umowie, Zamawiający przeprowadzi 

negocjacje z Wykonawcą w celu ustalenia warunków takiej dostawy, z zastrzeżeniem, iż marża 

na przedmiotową armaturę nie będzie wyższa  od tej zastosowanej w pozostałych pozycjach 

cennika zawartego w Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym stanowiącym  

Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji Umowy 

1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2. Wymagany termin dostawy zamówionej partii armatury: 1 dzień roboczy licząc od dnia 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.  

3. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w § 7 ust. 2 Umowy w dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1900, po uprzednim potwierdzeniu terminu 

dostawy u Zamawiającego. 

4. Zgłoszenie zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej każdorazowo następować 

będzie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: 

……………………... .  

 

§ 3 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz 

posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy 

oraz zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej 

staranności i ekonomicznych interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt w sposób 

zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ów). 

4. Dostawy przedmiotu zamówienia mogą być realizowane przez Wykonawcę za pośrednictwem 

kurierów, z tym zastrzeżeniem, że usługa ta będzie realizowana w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1. 

5. W przypadku realizowania dostaw przedmiotu Umowy za pośrednictwem kurierów, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 

niniejszą Umową.  

6. Wykonawca wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego następujące osoby:  

…………………………………………………………………………………………………….. 

7. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji związanych 

z realizacją niniejszej Umowy. 

8. Wraz z wydaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i karty 

gwarancyjne, niezbędne do prawidłowego korzystania z rzeczy. 

 

§ 4 
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Prawa i obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji 

niniejszej Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówionej dostawy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Szacunkowa wartość Umowy wynosi ……………. złotych brutto (słownie: …………….),  

w tym wartość netto …………… złotych (słownie: …………….) oraz należny podatek VAT  

w wysokości …………….. złotych (słownie: …………….). 

2. Wartość określona w ust. 1 powyżej została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy 

sporządzonej w oparciu o załączony do niej Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy oraz 

zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym koszt dostarczenia armatury oraz jej 

rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.  

3. Ceny jednostkowe wymienione w formularzu ofertowym, o którym mowa w ust. 2 obowiązują 

do końca realizacji Umowy.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożona ofertą, wynagrodzenie stanowiące 

iloczyn faktycznej ilości zamówionej armatury i jej cen jednostkowych. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż z tytułu nie zamówienia przewidzianych ilości przedmiotu 

zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

 

§ 6 

Płatności 

1. Strony ustalają, że zapłata Wykonawcy za dostarczany sukcesywnie przedmiot zamówienia, 

realizowany na podstawie zleceń, każdorazowo odbywać się będzie na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę zawierającej wyszczególnienie całej dostarczonej  

w danej dostawie armatury (opis jak na dokumentach zdawczo-odbiorczych). 

2. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę po uzyskaniu podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron, protokołu zdawczo - odbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie 

zamówienia. 

3. Termin płatności faktur: do 45 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na wskazany na fakturze rachunek firmowy Wykonawcy 

zgłoszony do Urzędu Skarbowego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

6. Podatek VAT płacony  będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia 

faktury. 

7. Zwłoka w zapłacie należności, o której mowa wyżej stanowi podstawę do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

8. Strony postanawiają, że Wykonawca nie dokona cesji całości lub jakiejkolwiek części 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Osobami upoważnionymi do dokonania czynności odbiorowych ze strony Zamawiającego są: 

……………………………...................... 

2. Przekazanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. baza 

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. ul. Ceglana 7, 58-560 Jelenia Góra na podstawie dokumentu WZ. 
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3. Dostarczony przedmiot Umowy z danej partii zostanie przeliczony w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy / kuriera. Podpisanie przez 

Strony protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu Umowy nie zawierającego uwag 

przyjmuje się za dzień dostarczenia danej partii towaru. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot Umowy jest: 

a) niezgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej Umowie oraz OPZ lub 

nie jest kompletny, 

b) posiada ślady lub oznaki zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru armatury wyszczególnionej w pkt a) i b) powyżej sporządzając 

protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego uzupełnić brakujący przedmiot zamówienia lub wymienić 

go na spełniający wymogi Zamawiającego. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi dopiero po 

usunięciu nieprawidłowości przez Wykonawcę. 

5. Wystawienie dokumentu, o którym mowa ust. 3 powyżej potwierdzającego zrealizowanie 

przedmiotu Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ukryte ujawnione 

po tym zdarzeniu. Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 

dni robocze. 

 

§ 8 

Gwarancja, serwis i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy zgodnie  

z gwarancją producenta, z tym zastrzeżeniem, że dostarczona armatura musi posiadać 

minimum 120 miesięczny termin gwarancji (ważności armatury) liczony od dnia 

dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym przy 

każdorazowej dostawie.  

3. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy całości przedmiotu Umowy.  

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przysługują 

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Termin rękojmi za wady przedmiotu Umowy ustala się na okres 24 miesięcy licząc od daty 

podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego każdorazowej dostawy. 

6. Termin rękojmi ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady 

rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem 

przekazania przedmiotu zamówienia wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli przedmiot Umowy ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak 

niż  

w terminie 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia zgłoszenia wady, 

własnym kosztem i staraniem wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. 

8. W przypadku stwierdzenia wad i usterek przedmiotu zamówienia, Zamawiający prześle 

reklamację na podany przez Wykonawcę adres e-mail  …………. 

9. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego towaru, dostarczenia towaru 

innego niż objęty zamówieniem lub niespełniającego wymagań technicznych 

przewidzianych w niniejszej Umowie i/lub SIWZ, w terminie 14 dni od daty dostawy,  
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a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) – w terminie 14 dni od daty ich 

ujawnienia. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie 

reklamacyjne, w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je 

pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 

wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad i/lub dostarczenia brakującej ilości 

towaru. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni 

od daty jej zgłoszenia.  

13. Jeżeli w toku wykonania swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zamiast towaru wadliwego taki sam towar nowy wolny od wad, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili jego dostarczenia. Wymiany towaru Wykonawca dokona bez żadnej 

dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie towary uległy zmianie. 

14. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 12 Zamawiającemu 

przysługuje prawo: zamówienia towaru u innego wykonawcy lub odstąpienia od Umowy. 

15. W przypadku zamówienia towaru u innego dostawcy, Wykonawca zapłaci za ten towar na 

podstawie faktury VAT Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w faktury  

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

16. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z zagrożeniem iż w razie 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w zakresie, w którym nie została ona zrealizowana. 

17. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez 

udzielenie pisemnej gwarancji. 

 

§ 9 

Zakaz cesji praw i obowiązków 

Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części. 

 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto (określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy) za każdy 

dzień opóźnienia jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10% wynagrodzenia netto (określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy). 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych od drugiej 

Strony, Strona odstępująca zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną 

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto (określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy), 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. 

4. Niezależnie od kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 
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§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego 

przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach: 

a) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:  

I. zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy, 

II. Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające  

z niniejszej Umowy, w tym w szczególności co najmniej trzykrotnie nie dotrzymał 

terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub nastąpiło opóźnienie w dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia przekraczające czternaście (14) dni,  

III. co najmniej pięciokrotnie stwierdzono niezgodność dostawy z zamówieniem,  

IV. wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. 

b) Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych 

przyczyn odbioru przedmiotu Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku 

niewykonania przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności                             

w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie dotrzymuje terminów wskazanych w § 2 niniejszej Umowy; 

b) Wykonawca w nienależyty sposób wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

c) Wykonawca realizuje dostawę niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz 

z postanowieniami niniejszej Umowy; 

d) w trybie określonym właściwymi przepisami prawa zostanie wydany nakaz zajęcia 

całości lub części majątku Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kar umownych przewidzianych 

w Umowie. 

 

 

§ 12 

Doręczenia 

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane 

pisemnie na następujące adresy Stron: 

a) Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.,               

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21; 

b) Wykonawca: 

…………………………………………………………………………….................. 

2.  Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie 

swoich danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, ustanowienie pełnomocnika, 

numer rachunku bankowego. 
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§ 13 

Koordynacja realizacji Umowy 

Zamawiający i Wykonawca ustanawiają osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji 

niniejszej Umowy i bieżących kontaktów: 

a) ze strony Zamawiającego:  

- ……………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………… 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………… 

 

§ 14 

Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć 

zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą 

do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej odpowiadającym pierwotnym 

intencjom i celom Stron. 

2. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy 

rozpatrywane będą w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu 

w drodze negocjacji w terminie 30 dni od ich wszczęcia, spory wynikające ze stosowania 

niniejszej Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Załączniki 

Załączniki określone w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część: 

- Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, 

- Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron.  

2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się 

datę podpisania przez ostatnią ze Stron. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną 

wprowadzone Aneksem do niniejszej Umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                             WYKONAWCA: 

 

 

 

………………..……………..                                                        ……………….…………….. 

 (podpis i data)                    (podpis i data)  

 


