
 
 
 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Znak sprawy ZP - 3/22 Strona 1 

Umowa nr …./ 2022 
Na dostawę części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej 

„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
 

sporządzona w dniu ……………..r. w Tuchowie pomiędzy: 
Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925, NIP: 
9930406600, REGON: 852747825, kapitał zakładowy: 73 020 000 zł działającą na podstawie 
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, reprezentowaną przez: 
Wojciecha Skrucha — Prezesa Zarządu  
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
…… z siedzibą w ……… (…………), przy ul. …………, nr KRS: ……………, NIP: ……………, REGON: 
……………, kapitał zakładowy: ……………,  zł, działającą na podstawie wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, ……………Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego, reprezentowaną przez: 
……………,  
Dalej jako Wykonawca, 
 
Niniejsza umowa została sporządzona na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy z dnia ……………r - nr postępowania ZP-………………/22. 
 

§1 
Przedmiot umowy, Prawa i obowiązki stron 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna na żądanie Zamawiającego, dostawa części wodno — 

kanalizacyjnych (dalej: części wod-kan) stanowiących przedmiot zamówienia do magazynu 
Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Lubaszowa 33-171 Siedliska 1. Wykaz części wod-kan określa załącznik nr 1 do umowy — opis 
przedmiotu zamówienia. 

2. Szacunkowa ilość zamawianych części wod-kan jest ustalona na podstawie „zużycia” w 2021r. 
i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie 
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu części w podanej ilości. Wykonawcy 
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu braku 
dokonania zakupu części w ilości przewidzianej w zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dokona zapłaty jedynie za faktycznie zakupione ilość części wod-kan. 

3. Wykonawca oświadcza, że części wod-kan będą oryginalne, fabrycznie nowe, kompletne i 
zgodne z obowiązującymi normami technicznymi wg specyfikacji wynikającej z Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych 
materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PZH i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych 
(średnice, przepływy). Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę, atest lub 
certyfikat, o ile taki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa by poświadczyć 
dopuszczenie do użytku części na rynku krajowym.  

4. Składanie zamówień odbywa się sukcesywnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie 
na adres/numer podany przez Wykonawcę z niezwłocznym potwierdzeniem e-mailowym. 

5. W terminie do 12 godzin od chwili złożenia przez Zamawiającego pierwotnego zamówienia w 
trybie wskazanym w pkt 4, Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z dostawy zamówionej 
już partii materiału lub do zwiększenia albo zmniejszenia ich ilości, po uprzednim 
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poinformowaniu o tym Wykonawcy e-mailem lub telefonicznie z niezwłocznym potwierdzeniem 
e-mailowym. Wykonawca potwierdzi każdorazowo fakt otrzymania takiej informacji 

6. Wielkość zamawianych partii wynika z bieżących potrzeb Zamawiającego. 
7. Termin realizacji zamówienia od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż ……..1 dni 

kalendarzowe, przy czym bieg terminu rozpoczyna się w momencie otrzymania potwierdzenia 
zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko własnym 
środkiem transportu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

9. Wykonawca dostarczał będzie materiały sukcesywnie partami na Stacje Uzdatniania Wody w 
Lubaszowej, 33-172 Siedliska 1 w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze, od poniedziałku do 
piątku włącznie. 

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za rozładunek dostarczanego towaru i jego przemieszczenie 
do magazynu Zamawiającego. 

11. Dowodem zrealizowania dostawy będą faktury wystawione na Zamawiającego zawierające opis 
dotyczący co najmniej nr i daty zlecenia dostawy. Wykonawca wraz z przekazaniem materiału 
wydaje Zamawiającemu fakturę VAT ze specyfikacją przekazanych części. 

12. Wystawione faktury każdorazowo będą podpisane przez Wykonawcę i upoważnionego 
pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonych części wod-kan. 

13. Przedmiot, umowy zostanie przyjęty przez Zamawiającego po sprawdzeniu ilościowym dostawy 
oraz zgodności zaoferowanego towaru z cennikiem z Umowy i zamówieniem. 

14. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością towaru wykazaną na fakturze, a ilością 
dostarczoną lub różnicy w cenie, Zamawiający sporządzi w obecności Wykonawcy protokół 
rozbieżności i odmówi przyjęcia faktury. W takiej sytuacji Wykonawca zostawia towar zgodny 
z umową i zamówieniem, dokumentując ten fakt dokumentem WZ na podstawie, którego 
sporządza następnie fakturę.  

15. O wszelkich stwierdzonych rozbieżnościach w tym uwagach co do jakości dostarczonych części 
wod-kan Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, przysyłając zgłoszenie 
reklamacyjne. 

16. Wykonawca uwzględni reklamacje ilościowe w terminie 2 dni od otrzymania reklamacji zgodnie 
z wyborem Zamawiającego, albo poprzez uzupełnienie dostawy lub rozliczenie finansowe, 
polegające na obniżeniu wartości dostawy stosownie do ilości faktycznie dostarczonego 
towaru. 

17. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację ilościową w ciągu 2 dni od dnia jej 
doręczenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną. 
 

§2 
Termin realizacji 

 
1. Wykonawca będzie realizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania niniejszej umowy do 

dnia ………………. lub do wykorzystania kwoty umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w zależności 
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 

2. Ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb i posiadanych przez Zamawiającego 
środków finansowych.  
 

§ 3 
Wynagrodzenie wykonawcy 

 
1. Maksymalna wartość umowy brutto to ………….. PLN (słownie:), na którą składają się: 

wynagrodzenie netto w wysokości ……….. PLN (słownie: ……………….), oraz podatek VAT w 
wysokości ………… (……………..). 

2. Za każdą dostawę będącą przedmiotem umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

 
1 Należy podać zgodnie z ofertą 
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stanowiące iloczyn ilości dostarczonych towarów uszczegółowionych w załączniku do umowy 
(opis przedmiotu zamówienia) i cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie wykonawcy 
stanowiącej załącznik nr 2 A — kalkulacja cenowa do umowy, powiększonych o obowiązującą 
stawkę podatku VAT. 

3. Dane na fakturze muszą w sposób jednoznaczny określać części/asortyment, który jest 
przedmiotem poszczególnych dostaw w ramach niniejszej umowy. W przypadku istotnych 
rozbieżności dostawa nie będzie przyjmowana, a za opóźnienie zostaną naliczone kary 
umowne. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury odbiorcy towaru, przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Zamawiający nic wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych części wod-kan 
(zamówienia dodatkowe) jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do 
nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu 
i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. W ramach zamówień o których mowa, Zamawiający 
przewiduje dostawę części wod-kan w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba 
rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. 

6. W przypadku zwiększenia ilości zamówienia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca dostarczy 
części wod-kan po cenach jednostkowych podanych w załączniku nr 2A — kalkulacja cenowa. 

7. Ceny podane w załączniku nr 2A – kalkulacja cenowa mają charakter sztywny, niezmienny 
przez okres obowiązywania umowy.  

 
§3 

Gwarancja jakości 
 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar. 
2. Zastrzeżenia dotyczące jakości dostarczonego towaru oraz jego zgodności ze złożoną ofertą 

Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie do Wykonawcy lub pisemnie w formie zgłoszenia 
reklamacyjnego. W przypadku zgłoszenia telefonicznego zamawiający w/w fakt będzie 
potwierdzał na piśmie, w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamacje dotyczącą jakości dostarczonych części 
w ciągu 3 dni od daty telefonicznego (potwierdzonego pismem) zgłoszenia. W przypadku 
uznania reklamacji, Wykonawca wymieni towary wadliwe na wolne od wad w ciągu 7 dni od 
dnia uznania reklamacji i dostarczy na koszt własny Zamawiającemu. 

4. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania uważa 
się uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

5. Jeżeli na części, dla których ich producent określa termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić takiego samego terminu gwarancji liczonego od daty 
dostawy do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty 
gwarancyjne dostarczonych części, jeśli talach udzielił producent. 

 
§4 

Kary umowne 
 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
 

a) za zwłokę w realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy w wysokości 10 % 
wartości brutto niedostarczonych towarów, za każdy dzień zwłoki, 

b) za dostarczenie towaru wadliwego i zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z 
udzielonej gwarancji w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 
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1 za każdy dzień zwłoki, 
c) za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnościami 
Wykonawcy. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego (jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kary 
umownej) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości poniesionej szkody 
obejmującej również utracone korzyści. 
3. Kary umowne mogą być potrącane z należności wynikającej z faktury przedstawionej do zapłaty 
przez Wykonawcę. 
 

§5 
Wypowiedzenie umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w 

szczególności w następujących sytuacjach: 
 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

b) jeżeli zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób 
przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój byt prawny; 

c) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy; 
d) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy; 
e) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 

postępowanie zawodowe Wykonawcy; 
f) utraty przez Wykonawcę zdolności do czynności prawnych; 
g) gdy Wykonawca nic wykonuje przedmiotu umowy przez okres minimum 10 dni. 

 
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadkach wyżej opisanych Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu 

należycie wykonanej części Umowy. 
 

§ 6  
Zmiany umowy 

 
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy: 
a. nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia; 
b. nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie 

zmienione; 
c. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nic można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 

d. w przypadku pozytywnych testów i po pisemnej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się 
zastosowanie innych części wod-kan jak wskazano w załączniku nr  1 do SIWZ. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 7  
Ochrona danych osobowych 

 
1. Strony udostępniają dobrowolnie dane osobowe swojego personelu do przetwarzania w 

zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. 
2. Strony zobowiązują się do przetwarzania i ochrony danych osobowych z zachowaniem 

zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 
2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie konkretnego 

pisemnego roszczenia do drugiej strony. 
3. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w 

terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do zbadania strony będzie 
oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym 
mowa powyżej. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

 
 


