
    Załącznik nr 4 

Umowa NR ………………….. 

W dniu ……………………… 2011r. …………………….pomiędzy………………………., ……………………… 

1. ……………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

(gdy wykonawca jest spółką prawa handlowego) 

……………………………………., z siedzibą ……………………………. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  w 

Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd ……………………………………. pod reprezentowanym numerem 

KRS: …………………………. 

Reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

(gdy wykonawca jest podmiotem działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej) 

…………………………./imię i nazwisko/, zam.………… - prowadzącym działalnośd gospodarczą pod nazwą 

………………/nazwa firmy/, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 

przez ….. pod nr ……… z siedzibą………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, 

 

(gdy wykonawca działa w formie spółki cywilnej – należy wpisad dane wszystkich wspólników) 

……………………………../imię i nazwisko/, zam.………. – prowadzącym działalnośd gospodarczą na 

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………….pod nr 

……………………… 

…………………………./imię i nazwisko/, zam.…………….. – prowadzącym działalnośd gospodarczą na 

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………pod 

nr…………………………………………………. 

Wspólnikami spółki cywilnej ……………………../nazwa/, z siedzibą ………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

      § 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowej 

armatury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

2.    Przedmiot umowy obejmuje następujący asortyment w ilościach podanych w poniższej 

tabeli. 

 

Lp. Nazwa materiału JM Ryczałtowa 
cena 
jednostkowa 
netto 

Ilośd Wartośd 
netto 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Kanalizacja tłoczna      

1. Rura PE 90/5,1 ciśnieniowa  
(PE 80SDR17.6) w zwojach po 50m  

m  3019  

2. Złącze dwukielichowe Ø 90 PCV szt.  65  



3. Kolano PE 90/ 900  szt.  16  

 SIEĆ WODOCIĄGOWA     

4. Rura  z PVC TYPU PN 10 Ø 90x4.3x6000 
łączona na wcisk  

m  3814,5  

5. Dwuzłączki Ø 90 szt.   10  

6. Nasuwki Ø 90 szt.  15  

7. Łuki jednokielichowe Ø 90 /220 szt.  10  

8. Łuki jednokielichowe Ø 90 /450 szt.  10  

9. Łuki jednokielichowe Ø 90 /600 kpl  10  

10. Łuki jednokielichowe Ø 90 /900 kpl.  10  

 

3.     Przedmiot umowy musi posiadad atest PZH dopuszczający materiał do kontaktu z wodą pitną. 

 

      § 2  

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony, dwa miesiące, licząc od dnia jej zawarcia tj. od dnia 

…………………. do dnia ………………………  jednak nie dłużej niż do zrealizowania dostaw o łącznej wartości 

do …………………………… zł. Z dniem następnym po wygaśnięciu umowy wskutek upływu terminu na jaki 

była zawarta bądź przed upływem tego terminu , ale po wykorzystaniu kwoty, o której mowa w § 4, 

wygasają wszelkie zobowiązania stron w zakresie niezrealizowanych dostaw. 

 

      § 3  

Prawa i obowiązki stron 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

1) dostarczanie Zamawiającemu przez okres dwóch miesięcy przedmiotu umowy , wg bieżących 

potrzeb Zamawiającego, tj. w ciągu jednego tygodnia od dnia podpisania umowy 

dostarczenie po 1000 m sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pozostałe długości i armatura 

obu sieci w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) dostarczanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od daty złożenia 

zamówienia na piśmie lub faksem, 

3) dostarczanie przedmiotu umowy w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 15.00, 

4) dostarczanie przedmiotu umowy fabrycznie nowego, 

5) dostarczanie przedmiotu umowy w opakowaniach zabezpieczających jego jakośd  

i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania, 

6) dostarczanie przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego 

wskazanego w zamówieniu, znajdującego się na terenie Zamawiającego, bądź do innego 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego, które położone jest w granicach 

administracyjnych Gminy Wierzchowo, 

7) ponoszenie kosztów ubezpieczenia przedmiotu umowy w transporcie, 

8) w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad w dostarczonym przedmiocie umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków ilościowych, lub dostarczenia 

przedmiotu umowy wolnego od wad, w terminie nie późniejszym, niż 3 dni od daty 

zgłoszenia wad lub braków, 

9) informowanie Zamawiającego o każdej zmianie numeru telefony (faksu), adresu – 

zaniechanie tego obowiązku skutkowad będzie uznaniem zamówienia za skutecznie 

dokonane pod dotychczasowym numerem, adresem. 

2. Prawa i obowiązki Zamawiającego: 

1) składanie zamówienia na piśmie, za pomocą faksu, 

2) nieodebranie przedmiotu umowy, który nie spełnia wymagao wskazanych w § 1 umowy, 

3) zapłata za dostarczony i odebrany przedmiot umowy. 



 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wstępne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy w kwocie 

netto …………….. zł  (słownie zł: ………………………………………) plus podatek VAT w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Zamawiający zapłaci za dostarczoną i odebraną ilośd przedmiotu umowy wg ryczałtowych cen 

jednostkowych netto wymienionych w § 1 umowy. 

3. Wykonawca będzie realizował umowę do kwoty określonej w § 4 ust.1. Po jej przekroczeniu 

Zamawiający nie będzie przyjmował ich do wykonania. 

4. Jednostkowe ceny ryczałtowe określone w § 1 obejmują koszty wszystkich prac, których 

koniecznośd wykonania wynika z opisu przedmiotu umowy i obowiązków Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie będzie mógł żądad podwyższenia ryczałtowych cen jednostkowych, chociażby 

nie można było przewidzied w czasie trwania umowy wymiaru lub kosztów prac. 

6. Wykonawca zrzeka się roszczeo finansowych w przypadku, gdy wartośd dostaw wykonanych 

w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza, niż określona w ust. 1. 

 

§ 5 

Sposób zapłaty 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  

po dokonaniu odbioru każdej dostawy. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie dostawy 

przedmiotu umowy, bez wad i usterek. 

3. Kwota za wykonanie dostawy zostanie wyliczona z zastosowaniem ryczałtowych cen 

jednostkowych netto określonych § 1 i rzeczywistych ilości dostarczonych materiałów. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonad zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, po każdorazowym dostarczeniu i odebraniu przedmiotu umowy  

w terminie do 30 dni, jednak nie wcześniej niż 25 dniu, licząc od daty otrzymania faktury VAT 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zrzeka się roszczeo finansowych w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy 

wartośd dostaw w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza niż kwota wskazana w § 4. 

6. Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług – VAT czynnym, nr 

identyfikacyjny NIP: .......................... 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług – VAT czynnym nr 

identyfikacyjny NIP: ……………………… 

 

§ 6 

Odbiór 

1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez 

osobę odpowiedzialną za realizację umowy, o której mowa w § 10 umowy. 

2. Dokumentem odbioru będzie protokół odbioru potwierdzający rodzaj i ilośd przedmiotu 

umowy. 

3. Nieodebranie przedmiotu umowy skutkuje niewykonaniem umowy do czasu ustalenia 

przyczyn niedokonania odbioru. 

 

 

 

 

 



§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6. 

3. Gwarancja obejmuje w szczególności wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od 

wad. Wykonawca zobowiązany jest wymienid wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad 

w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

5. Wady nieusunięte przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 4 i których 

Wykonawca nie usunie w ciągu następnego wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 

bądź, do których usuwania nie przystąpi, będą zlecane przez Zamawiającego do wykonania 

przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy. 

6. Strony rozszerzają odpowiedzialnośd Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy określonego w § 1 na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio 
przedłużeniu o czas trwania napraw. 

7. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnieo 
wynikających z gwarancji jakości. 

8. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem odbioru. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym w wysokości 0.3% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzieo opóźnienia następujący  

po upływie terminu wyznaczonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 umowy na wykonanie przedmiotu 

umowy, 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust.1 umowy, 

3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.1 

umowy, 

4) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0.3% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzieo opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad lub usterek, 

5) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w terminie dodatkowym 

wysokośd kary zostanie podwyższona do 0.3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzieo opóźnienia liczony od upływu terminu dodatkowego 

wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

2.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy. 

3.    Strony ustalają, że będą mogły dochodzid odszkodowania uzupełniającego wysokości kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4.      Kara umowna powinna byd zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 



5.    W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5 kary będą przez Zamawiającego 

potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

 

     

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1.      Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku: 

1) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy, w tym  

w przypadku dostarczenia więcej niż trzech wadliwych sztuk z asortymentu wymienionego 

w § 1 ust. 2, zestawionego w tabeli w pozycjach od 1 do 67, 

2) dwukrotnego opóźnienia z dostawami. 

2.     W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego  

mu z tytułu wykonania części umowy,  co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez 

przedstawicieli obu stron. 

3.  Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego od odstąpienia od umowy, 

Wykonawca winien wstrzymad realizację dostaw. 

 

§ 10 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy 

       1.     Ze strony Zamawiającego: …………………………………………….., tel. ………………………………………. 

       2.     Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….., tel. ……………………………………… 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

       1.    Dopuszcza się możliwośd zmian umowy w przypadku: 

1) zmiany nazwy firmy stron umowy, numeru konta bankowego, 

2) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 

3) zmiany korzystne dla Zamawiającego, w szczególności obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy, skrócenie terminu dostawy, bez zmiany przedmiotu zamówienia, 

4) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

niezbędne zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

2.   Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz 

jednostronnego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o zmianie 

3.       Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazid zgodę.                 

Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

. 

§ 12 

Postanowienia koocowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 

2. Przelew (cesja) wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga   

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przelewu. 

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego 



5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze strony. 

 

 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                            Zamawiający: 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

           


