
 

UMOWA NR …../2022 

 

zawarta w dniu …………….. pomiędzy: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu z siedzibą: 

ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec 

NIP 799-18-29-239, Regon 672301847, KRS 0000068059  reprezentowaną przez: 

Dariusza Kujbidę– Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………..,  Regon ………………….., KRS ………………………… 

którą reprezentują: 

- ……………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Dostawcy w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia, prowadzonym w oparciu postępowania wewnętrznego "Regulaminu 

udzielania zamówień o wartosci nieprzekraczajacej 30 000 Euro realizowanych przez  "Wodociągi 

i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych" – zatwierdzony Zarzadzeniem nr 17/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. Prezesa 

Zarzadu Spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Szydłowcu, została zawarta Umowa 

następującej treści: 

§ 1 

Zakres Umowy 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego "Przedmiotu Zamówienia" 

p.t.: "Sukcesywną dostawę wodomierzy oraz elementów montażowych wodomierzy, 

na potrzeby Spółki z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, dla obszaru Gminy 

Szydłowiec w 2022 r.." 

2. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostawy zamówionych przez 

Zamawiającego wodomierzy oraz elementów montażowych wodomierzy, zwanych w dalszej 

części "materiałami" wyszczególninymi w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącego integralną 

część umowy. 

3. Ilość zamawianych materiałów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowią 

jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmniejszenia wielkości zamówienia według aktualnie występujących potrzeb. 

4. Zamawiający zastrzega sobie mozliwość zakupu innego typu wodomierzy z oferty Dostawcy 



na podstawie odrębnej wyceny. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Sukcesywna dostawa materiałów od dnia podpisania Umowy na podstawie zamówień 

cząstkowych składanych przez Zamawiającego tj. do 31.12.2022 r. 

2. Realizacja zamówień odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych 

Dostawcy w sposób pisemny, faksowy lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Dostawa cząstkowa będzie realizowana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania zamówienia cząstkowego przez Dostawcę. 

4. Dokładna data dostawy asortymentu uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym 

telefonicznie. 

§ 3 

Miejsce i warunki dostawy 

1. Dostawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia 

zamówienia oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, do siedziby Spółki z o.o. 

Wodociągi i Kanalizacja przy ul. Wschodniej 11, 26-500 Szydłowiec. 

2. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Dostawca. 

3. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym                 

i jakosciowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy zgłosić 

dostawcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w termini 7 dni od daty wykrycia wady. 

4. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakosci, dostawca winien 

niezwłocznie nie później niż w terminie do 3 dni dostarczyć na własny koszt towar zgodny                        

z zamówieniem. 

5. W sytuacji jak opisana w pkt. 4, termin płatnosci nie biegnie do czasu dostarczenia materiałów 

zgodnych z zamówieniem cząstkowym. 

  § 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają na podstawie 

Oferty Dostawcy – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy. 

2. Za wykonanie usług Dostawcy przysługuje od Zamawiającego szacunkowe wynagrodzenie                            

w wysokości: 

Wartość netto …………. zł (słownie:……………………………………………………………..) 

VAT ………………… zł (słownie………………………………………………………………….) 

Wartość brutto …………………….zł (słownie: ……………………………………………….) 

3. Rzeczywista wartość umowy będzie sumą wartości zrealizowanych zamówień cząstkowych 



składanych sukcesywnie przez Zamawiającego. 

4. Dostawca oswiadcza, iż ceny poszczególnych materiałów są stałe przez cały okres 

obowiazywania umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie 

koszty zwiazane z realizacją umowy, w tym transport. 

5. Zapłata wynagrodzenia za dostawy cząstkowe zostanie zrealizowana każdorazowo przelewem 

w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego dokumentem dostawy. Termin ten będzie 

przedłużany o czas niezbędny do usunięcia niezgodności lub wad. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany 

na fakturze VAT. 

§ 5 

Gwarancje, reklamacje 

1. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, licząc od dnia odbioru, 

za wyjatkiem materiałów, które posiadają okresloną przez producenta gwarancją dłuższą 

niż 24 miesięcy. 

2. Dostawca oświadcza, iż wszystkie materiały objete niniejsza umową są fabrycznie nowe, 

nieużywane i spełniają postawione przez Zamawiającego warunki techniczne wskazane                             

w załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Dostawca w razie zgloszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materiały 

od Zamawiającego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad. 

Brak odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznaczać będzie zasadność zgłoszonej 

reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana Dostawca dostarczy materiały wolne od wad 

w terminie 18 dni od daty zgłoszenia wady. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej całości lub części dostawy za każdy dzień 

opóźnienia; 

b. w wysokości 1% wartości brutto tej części dostawy, co doktórej Zamawiający zgłosił wady 

za każdu dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy o której mowa w § 5 umowy; 

c. w ysokości 10 % wartości umowy brutto, októrej mowa w § 4, z tytułu odstapienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

2.  Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstapienie od umowy przez Zamawiającego                   

z przyczyn leżących po jego stronnie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot 

Umowy. 



3. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraża zgodę. 

4. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych. 

5. Strony dopuszczają rozwiązanie umowy w każdym czasie za porozumieniem stron bez 

podania przyczyny. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił: Jakub 

Szymański tel. 536847689; e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl 

2. Nadzór nad prawidlową realizacją umowy ze strony Dostawcy, będzie pełnił: 

…………………… tel. ………………; e-mail:……………………………………                 

3. Integralną część umowy stanowi oferta z dnia ………………… r. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Dostawcy. 

 

 

 

 

DOSTAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wodociagi@wik-szydlowiec.pl


 

Załącznik  Nr 1 do Umowy 

 

 

I. Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne 

średnica i 

długość 

wodomierza 

Nazwa            

i kod 

produktu 

szacunkowa 

ilość 

zamawianych 

wodomierzy 

[szt.] 

cena 

jednostkowa 

wodomierza 

[zł] 

Wartość 

netto (zł) 

Podatek 

VAT (zł) 

Wartość 

brutto 

(zł) 

DN 20, Q3 2,5 

G1 L=130 mm 

 

 600     

  Suma    

 

 

 

II. Elementy montażowe wodomierzy 

średnica uszczelek 

szacunkowa 

ilość 

zamawianych 

uszczelek [szt.] 

cena 

jednostkowa 

uszczelki [zł] 

Wartość 

netto (zł) 

Podatek 

VAT (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

Uszczelka 

wodomierza DN 20 
1200     

 

 
Suma    

średnica łączników 

szacunkowa 

ilość 

zamawianych 

łączników [szt.] 

cena 

jednostkowa 

łącznika [zł] 

Wartość 

netto (zł) 

Podatek 

VAT (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

Łącznik wodomierza 

DN 20 
300     

 Suma    

    

 


