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Nr sprawy :  15/ZAP/2018 

 

UMOWA   DOSTAWY  nr  ..................... 
 

zawarta w Bystrzycy Dolnej w dniu ............................ 2018 r. w rezultacie dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, pomiędzy: 

 

1. Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy 

Dolnej 55A, 58-100 Świdnica, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej 

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS: 

0000307935, o numerze NIP 8842663863, o numerze REGON 020775910, posiadającym 

kapitał zakładowy w wysokości 4.013.100,00 zł, 

zwanym dalej „ Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

- Lidię Mendak - Prezesa Zarządu, 

(wydruk z KRS Zamawiającego aktualny na dzień sporządzenia umowy stanowi Załącznik Nr 4 do 

umowy) 

 

a  

 

2. (nazwa spółki) ………………………………………………………… z siedzibą w 

……………… zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………….., o numerze KRS ……., 

o numerze NIP ……., o numerze REGON ……, (ewentualnie informacje o kapitale 

zakładowym), 

 [lub gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą] 

 (imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (….nazwa firmy…) 

posiadającym numer NIP….., numer REGON ….., 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

- ……………………………………………………… 

(wydruk z KRS [LUB gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą] wydruk z 

Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy aktualny na dzień 

sporządzenia umowy stanowi Załącznik Nr 5 do umowy) 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej w 2018 roku w ilościach 

i asortymentach określonych w Załączniku Nr 3 do umowy. 

 

§ 2 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca – wyłoniony przez Zamawiającego w trybie zapytania 

ofertowego rozstrzygniętym w dniu ............................ 2018 r. zobowiązuje się do sukcesywnego 

dostarczania towarów określonych w § 1 umowy do siedziby Zamawiającego. 

2. Termin dostawy zostaje ustalony na : 

a) Część I – w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w ilości 100 szt. wodomierzy 

     DN 15 oraz 300 szt. wodomierzy DN 20. 

b) Część II – sukcesywnie w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez 

      Zamawiającego, jednakże nie później niż do 30 września 2018 r., w ilości 50 szt. 

      wodomierzy DN 15 oraz 300 szt. wodomierzy DN 20. Zamówienie może być zgłoszone w 

      formie pisemnej, e-mail na podaną pocztę elektroniczną lub w formie telefonicznej. 
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3. Ostateczna ilość zamówionych wodomierzy może być mniejsza lub większa od ilości 

określonych w Załączniku nr 3. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 

zamówienia mniejszej lub większej ilości wodomierzy, niż określono w Załączniku nr 3. 

5. Po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i natychmiastowego rozpoczęcia realizacji 

zamówienia. 

6. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego transportem 

zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wodomierzy na poziomie ilościowym nie 

mniejszym niż określony w §1 umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się także do dysponowania pełnym asortymentem określonym w §1, 

w celu zapewnienia realizacji zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie 

określonym w § 2 ust. 2 zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

 

§ 3 

1. Ilość faktyczna towaru dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę i jego cena zostanie 

potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z dokumentem odbioru towaru i zgodnie z 

zamówieniem.   

2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy Nr 

……………………………..........… w banku……...................................................................… 

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

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 

8842663863 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 

…………….....…...…. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe netto wyszczególnione w Załączniku nr 3 będą 

stałe przez okres obowiązywania niniejszej umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji oraz 

zawierają wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, 

ubezpieczenia na czas transportu oraz inne koszty związane z wykonywaniem umowy. 

 

§ 4 

1. Umowę zawiera się na czas określony do dnia 30.09.2018 r. 

2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron, określającego 

warunki i terminy rozwiązania. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczany towar będzie odpowiadał w pełni wszystkim warunkom 

jakościowym podanym w Załączniku nr 3 do umowy, certyfikatom, standardom i normom 

wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od norm jakościowych, ilościowych, technicznych, 

technologicznych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych w związku z 

wykorzystaniem wadliwych towarów do urządzeń Zamawiającego – na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w trakcie jej trwania dojdzie 

do naruszeń ze strony Wykonawcy, a w szczególności:  

- jeżeli dostarczane partie towaru nie będą spełniały warunków podanych w Załączniku nr 3 

do umowy, mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wymiany towaru na zgodny 

z wymogami Załącznika nr 3 do umowy; 

-  jeżeli Wykonawca nie będzie dotrzymywał umownego terminu dostawy; 

- jeżeli dostarczony towar nie będzie spełniał norm technicznych lub technologicznych, mimo 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wymiany towaru na zgodny z wymogami w 

Załączniku nr 3 do umowy; 
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- jeżeli dostarczany towar będzie niekompletny, a Wykonawca mimo wezwania przez 

Zamawiającego nie dostarczy brakującej części towaru w terminie 2 dni. 

4. Wykonawca udziela .........-miesięcznej gwarancji (liczonej od daty dostawy towaru)  

i zobowiązuje się do zaopatrywania każdej dostawy towaru w odpowiednie certyfikaty i 

aprobaty techniczne. 

5. W ramach udzielonej gwarancji, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego istnienia wad, 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany wadliwego towaru na taki sam, 

wolny od wad, nowy towar, który musi spełniać wszelkie warunki określone w niniejszej 

umowie. 

6. W ramach gwarancji, tj. w przypadku, gdy nastąpi awaria któregoś z dostarczonych towarów, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy: 

a) przeprowadzenia bezpłatnej naprawy w terminie do 3 dni, licząc od dnia otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu wady, 

b) zapewnienia towaru zastępczego w przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 14 dni, 

c) wymiany towaru w przypadku powtórzenia się usuniętej wady na taki sam wolny od wad 

nowy towar. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie ustosunkował się do żądania reklamacyjnego 

Zamawiającego w terminie 48 godzin od godziny jego zgłoszenia, reklamację uważa się za 

uwzględnioną, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku powiadomienia Zamawiającego 

o planowanym sposobie i terminie naprawy gwarancyjnej. 

8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi bez względu na jakiekolwiek inne 

oświadczenia Wykonawcy.  

 

§ 6 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które 

będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, ustalonego  

w umowie, należnego za daną partię dostawy za każdy dzień opóźnienia lub w przypadku 

niedotrzymania umownego terminu dostawy lub odmowy realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, 

ustalonego w umowie, należnego za daną partię dostawy za każdy dzień opóźnienia: 

a) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

b) w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za 

nieuzasadnione odstąpienie od umowy z winy zależnej od Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar 

umownych nie pokrywa wysokości poniesionych szkód. 

6. Podstawą naliczenia kar umownych jest wynagrodzenie umowy, o którym mowa w § 3 pkt. 1 

niniejszej umowy, liczone dla danego zamówienia. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się 

do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów będą części przedmiotu umowy - poszczególne 

dostawy towaru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru towaru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje 

prawo zwrotu towaru dostarczonego przez Wykonawcę, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksów sporządzanych wyłącznie 

za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 9 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Niniejsza umowa nie jest zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 11 

Integralną częścią umowy są Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

§ 13 

1. Dane korespondencyjne stron są określane zgodnie z miejscami siedziby Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

2. W razie zmiany adresu, Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania drugiej Strony 

o takiej zmianie pisemnie listem poleconym Zawiadomienie w innej formie będzie 

nieskuteczne.  

3. Zmiana siedziby Strony powinna być ponadto stwierdzona aneksem do umowy podpisanym 

przez obie Strony. 

4. W razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu w przewidzianym wyżej trybie, 

korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres, uważana jest za skutecznie doręczoną. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Wymagane oświadczenia Wykonawcy. 

3. Formularz cenowy. 

4. KRS Zamawiającego. 

5. KRS/ CEIDG Wykonawcy. 

6. Karta katalogowa wodomierza. 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający:  

       
 

 


