
 

 

Załącznik nr 5 

  
 

 

UMOWA  NR /wzór/ 

 

 

 

zawarta w dniu …………..…..… 2018 r. pomiędzy ………………………………..……………….., zwanym 

dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………, 

a Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. zwanymi dalej Zamawiającym, reprezentowanymi przez Prezesa Zarządu 

– Stanisława Fiedorowicza, mającymi swą siedzibę w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 31, 

 

Strony oświadczają, że tryb zamówienia publicznego obejmował zasady określone w art. 39 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym na:  

„Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy” 
 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę, polegającą na 

dostarczeniu wodomierzy oraz przedłużek dla Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. 

§ 2 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wodomierzy i przedłużek w ilości i na warunkach 

określonych w SIWZ. 

§ 3 

1. Ustala się następujący termin realizacji zamówienia – do 30.09. 2018 r. 

2. Harmonogram realizacji zamówienia: 

 do 7 dni od podpisania umowy 125 szt. DN 15, 375 szt. DN 20, 125 kpl. przedłużek; 

 do 30.04.2018 r. 125 szt. DN 15, 375 szt. DN 20, 125 kpl. przedłużek; 

 do 30.06.2018 r. 125 szt. DN 15, 375 szt. DN 20, 125 kpl. przedłużek; 

 do 30.09.2018 r. 125 szt. DN 15, 375 szt. DN 20, 125 kpl. przedłużek. 

3. Do każdej partii wodomierzy Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wykaz ich numerów seryjnych oraz 

gwarancję. 

§ 4 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest 

Wieńczysław Targ  - tel. …………………………….. e-mail ………………………………….. 

2. Koordynatorem dostaw z ramienia Dostawcy jest …………………………………. 

§ 5 

Straty poniesione przez Zamawiającego na skutek złej jakości dostarczonych produktów Zamawiający ma 

prawo zrekompensować, potrącając z faktury wystawionej przez Dostawcę stosowną kwotę. 



 

§ 7 

1. Strony ustalają, że zgodnie z ofertą Dostawcy, wartość wynagrodzenia jakie będzie przysługiwało Dostawcy 

została ustalona na kwotę ………………………….. zł netto, słownie: ………………………………………….. 

2. Cena określona w ofercie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

§ 8 

Strony ustalają, że cena określona w ofercie nie będzie podlegała indeksacji. 

§ 9 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od wykonania dostawy w wysokości  

10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy. 

§ 10 

1. Należne Dostawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych za 

każdą dostawę częściową (transzę). 

2. Podstawą do wystawiania faktur VAT są protokoły zdawczo-odbiorcze zamówionych wodomierzy 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Płatność należności za faktury ustala się na 21 dni, licząc od dnia wpływu faktury wraz  

z protokołem zdawczo-odbiorczym do Zamawiającego. 

4. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Dostawcy  

o numerze: ……………………………………………………. w ………………………………..(nazwa banku). 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Dostawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek za zwłokę  

w wysokości ustawowej. 

§ 11 

1. Zmiana ustaleń umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

 w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 

 Dostawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub przekroczył terminy dostaw 

określonych w § 3 ust. 2. 

 

 



 

 

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego  

w niniejszej umowie, 

 Zamawiający zawiadomi Dostawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić zawartych w umowie zobowiązań wobec Dostawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Dostawca oraz Zamawiający są zobligowani do: 

 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Dostawca sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia, 

 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia. 

§ 13 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 15 

Integralną częścią umowy jest oferta Dostawcy wraz z załącznikami. 

§ 16 

Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

                     ZAMAWIAJĄCY                                                                                    DOSTAWCA  

       ……………………………………                                                   ………………………………………….                                      

 

 


