
UMOWA DOSTAWY 
 

zawarta w Słotwinie w dniu ............................ 2012 r. w rezultacie dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu, pomiędzy: 

 

Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Słotwinie 36, 

58-100 Świdnica zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS: 0000307935, 

posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 3.053.600,00 zł, 

zwanym dalej „ Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

1. Lidia Mendak   - Prezes Spółki 

 

a firmą ………………………………………………………… z siedzibą w ……………… 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 

 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest Dostawa armatury wodociągowej w 2012 roku w asortymentach 

określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

 

§2 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca – wyłoniony przez Zamawiającego w postępowaniu 

przetargowym rozstrzygniętym dnia 21 luty 2012r. zobowiązuje się do sukcesywnego 

dostarczania towarów określonych w § 1 umowy do siedziby Zamawiającego. 

2.  Czas dostawy 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie może odbywać się w formie pisemnej lub telefonicznej. 

3. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego transportem 

Wykonawcy i na jego koszt. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy armatury wodociągowej  

i kanalizacyjnej na poziomie nie mniejszym niż określony w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i w §1 umowy.  

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu armatury wodociągowej i kanalizacyjnej  

w ilości wskazanej w ust. 4. Faktyczna ilość zakupionego przez Zamawiającego towaru 

będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się także do bieżącego 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. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy Nr 

……………………………… w banku…………………… w terminie do 30 dni od daty 

złożenia faktury VAT. 
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2. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 

8842663863 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

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

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

4. Ceny za towary zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie określa załącznik nr 1a do umowy 

i obowiązują przez czas trwania umowy bez możliwości zmian. 

 

§4 

1. Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.01.2013 r. 

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

określającego warunki i terminy rozwiązania. 

 

§5 

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

warunkom jakościowym podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od norm jakościowych, 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 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), mimo wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do wymiany towaru na zgodny z wymogami SIWZ; 

- jeżeli Wykonawca nie będzie dotrzymywał umownego terminu dostawy. 

4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji (liczonej od daty zakupu)  

i zobowiązuje się do zaopatrywania każdej dostawy w certyfikaty i aprobaty techniczne. 

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej 

wymiany wadliwego towaru na taki sam wolny od wad nowy towar. 

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

towarów, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy: 

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

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu wady, 

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

dni, 

 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 otrzymania, 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 lub Gwaranta. 

 

§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 brutto ustalonego  

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

dotrzymania umownego terminu dostawy lub odmowy realizacji zamówienia. 

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

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

a/ w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 
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b/ w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej. 

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

brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

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

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar 

umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują 

się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 7 

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

dostawy. 

Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje zwrot 

dostarczonego towaru na koszt Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksów sporządzanych 

wyłącznie za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 9 

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

Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Niniejsza umowa nie jest zawarta w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia 29.stycznia 2004 r. /Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm./ 

 

§ 11 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

§12 

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

dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

1a. Formularz ofertowy – wykaz armatury z określeniem asortymentów. 

2. Oferta 

 

Wykonawca:       Zamawiający:  

       
 

 


