
Projekt umowy  nr DT/10/2018

Umowa zawarta  w dniu  ……………. w Środzie  Śląskiej  pomiędzy:  Średzką  Wodą
Spółką z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43, wpisaną do Krajowego
Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia-Fabryczna
Wydział  VI  Gospodarczy  pod  numerem   0000246309.  NIP:  9131561206,  REGON:
020185449, reprezentowaną przez: Antoniego Biszczaka – Prezesa Zarządu zwanym w
dalszej części umowy Zamawiającym
a  firmą,……………………………………………………………………………………, 
reprezentowaną przez:……………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa została  zawarta  w wyniku wyboru  oferty w postępowaniu w trybie
zapytania ofertowego prowadzonego  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w
Średzkiej Wodzie Spółce z o.o. 

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej  dla
Średzkiej Wody Spółki z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego
43, w ilości i rodzajach określonych w ogłoszeniu oraz w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  przedmiotu  umowy  partiami,
według   zgłoszonego przez Zamawiającego zapotrzebowania za pomocą e-maila.
Dostawa będzie realizowana w ciągu 7 dni  od dnia złożenia zapotrzebowania.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  każdą  zamówioną  partię  przedmiotu  umowy
dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i własnym transportem.

4. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów
są szacunkowymi,  jakie  Zamawiający przewiduje zamówić  w okresie  objętym
umową i nie wykorzystanie całości nie może stanowić podstawy do dochodzenia
roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy.            

5. Odbiór dostawy nastąpi po uprzednim sprawdzeniu w zakresie jej  zgodności z
zapotrzebowaniem przez osobę wyznaczona przez Zamawiającego.

§2
TERMIN REALIZACJI

1. Czas trwania umowy ustala się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wartość zamówienia określona na podstawie złożonej oferty wynosi/ netto/:

.....................................(słownie:  …………………………………..  zł).  Ogółem
kwota  brutto  wraz  z  podatkiem VAT:…………………………………………..



(słownie; ……………………………………………………………………… zł)
2. Rozliczenia  za  dostarczone  materiały  dokonywane  będą  w  oparciu  o  ceny

jednostkowe określone odpowiednio w załączniku nr 2 do oferty.
3. Ceny jednostkowe pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
4. Zamawiający zapłaci za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia  w terminie

14 dni od dnia otrzymania faktury, w formie przelewu na konto wskazane przez
Wykonawcę.

5. W  przypadku  opóźnienia  w  uiszczaniu  zapłaty,  Wykonawca  może  obciążyć
Zamawiającego odsetkami   należnymi  -  tj.  odsetki ustawowe za opóźnienie  w
transakcjach handlowych.

§4
KARY UMOWNE

1. Strony  ustalają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  umowy,  nastąpi  poprzez  zapłatę  kary  umownej  w
następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

a)  za  niedotrzymanie  terminu  dostawy  wysokości  2%  wartości  brutto
dostarczonej  partii,   za  każdy dzień  zwłoki,  licząc  od  dnia  następnego po
upływie terminu,
b)  za  zwłokę  w  wymianie  wadliwych  wodomierzy  w  wysokości  2%  ich
wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia, poczynając od następnego dnia po
upływie terminu,
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, karę
w wysokości: 10% wartości umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary:
a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, karę w wysokości 10%
wartości umowy.

      Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość   kar
umownych.

§5
GWARANCJA

1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  wodomierze  DN  15-20  –  60  miesięcy,  na
pozostałe 36 miesięcy.

2. Wykonawca w dniu dostawy dostarczy karty gwarancyjne dla każdego urządzenia
objętego gwarancją.

3. W  razie  stwierdzenia  wad  ukrytych  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  złoży
Wykonawcy pisemną reklamację.  Jeżeli  Wykonawca nie udzieli  odpowiedzi w
ciągu 7 dni, to po ich upływie, strony uznają ją za uznaną w całości.

4. Wykonawca zobowiązuje się wadliwy wodomierz wymienić na wolny od wad, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli
Wykonawca  nie  wymieni  wadliwego  towaru  na  wolny  od  wad,  Zamawiający
może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Okres  gwarancji  biegnie  od  nowa w przypadku  wymiany  elementu  na  nowy,
wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.



6. Koszt reklamowanych materiałów nie będzie obciążał Zamawiającego.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zamiany  okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  W  takim  wypadku
Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania części umowy.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem
miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  ze  skutkiem  przypadającym  na  koniec
miesiąca kalendarzowego, dokonanego w formie pisemnej.

3. Zamawiający  może  niezwłocznie  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  Wykonawca
wykonuje  zamówienia  nienależycie,  niezgodnie  z  umową,  bez  uzasadnionych
przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano
nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, a także zamówiony towar jest nie zgodny ze
specyfikacją  oraz  notorycznie  występują  opóźniania  w  dostarczeniu  towaru,
niezależnie od uprawnienia naliczenia kar umownych. 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy,  wymagają  pisemnej  zgody
Zamawiającego i Wykonawcy w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Integralną  częścią  niniejszej  umowy są:  ogłoszenie  z  załącznikami  oraz oferta
Wykonawcy wraz z załącznikami.

3. Spory  mogące  wyniknąć  podczas  wykonywania  postanowień  umowy,  strony
poddają rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  dwa  dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:      
WYKONAWCA :


