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UMOWA Nr ………… 

 

zawarta w dniu ……………… w Kolbuszowej pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie - XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000593583, NIP 814-16-85-725, REGON 

363020205 o kapitale zakładowym 2 467 000,00 zł  

reprezentowana przez Adama Maternia – Prezes Zarządu 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

 

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego procedury udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie zapytania ofertowego - została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zadanie pn.:  

Dostawa wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu.  
Dostawa wodomierzy bez nakładek. 

2. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie usługi dostawy w postaci: dostawy wodomierzy 

z zamontowanymi i skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz dostawy wodomierzy 

przystosowanych do montażu nakładek radiowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jakość 

i ilość dostawy określają: 

a) kalkulacja cenowa – załączniku nr 3 do zapytania 

b) Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania 

Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią. 

3. Wodomierze i nakładki radiowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pochodzić  

z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia  

i świadczonych przez sieć serwisową producenta, oraz spełniać wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem. Ponadto wyposażenie musi być dopuszczone do stosowania, 

posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ceny sprzedaży za objęte przedmiotem 

zamówienia towary, o których mowa w § 1 ust. 1, 2 w łącznej kwocie: 

brutto ……………… zł (słownie: ………………………………………), w tym obowiązujący 

podatek VAT. 

Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego przedmiotu 

zamówienia, na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie i zapisanych w kalkulacji cenowej 

(załącznik nr 3 zapytania ofertowego). 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie poprawnie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Zamawiający 

przewiduje płatności częściowe. 

6. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie, a 

niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste 

i zostały uwzględnione w cenach jednostkowych. 

 

 

 

 



§ 2 

1. Strony zgodnie oświadczają, że podane w załączniku ilości zostały obliczone szacunkowo w celu 

dokonania oceny ofert (i tylko w tym celu) i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich ścisłej 

realizacji. 

2. Ilość zamówionych dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający 

zastrzega, że ilość podana w § 1 jest ilością szacunkową, podaną w celu prawidłowego określenia 

maksymalnej wartości zamówienia. Z uwagi na to że, podane ilości mogą ulec zmianie, 

wynagrodzenie Dostawcy będzie płatne wg rzeczywistej ilości wykonanych dostaw. 

3. Wobec faktu, że dostawy świadczone będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega, że zapotrzebowanie określone § 1 zostało określone szacunkowo i może ulec 

zmniejszeniu. Z tytułu zakupu mniejszej ilości dostaw w stosunku do założonych wielkości, Dostawcy 

nie przysługują żadne roszczenia. 

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie, na podstawie zamówień określających 

ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia, składanych drogą telefoniczną, nr tel.: 17 22 75 227   

lub za pośrednictwem e-mail: mstarzec@zgkim.kolbuszowa.pl   

5. Złożenie zamówienia u Wykonawcy przez Zamawiającego stwarza dla Wykonawcy zobowiązanie do 

realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszej umowie i założonym zamówieniu. 

6. Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego. 

7. Termin dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego, bez względu na wielkość zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, iż dotrzyma umówionego terminu przy zachowaniu należytej staranności.  

9. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 

zrealizowania przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem 

przedmiotu zamówienia i naprawą uszkodzonego lub niesprawnego wyposażenia w okresie udzielonej 

przez niego gwarancji.  

11. Wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, 2 potwierdzone zostanie protokołem zdawczo – 

odbiorczym, potwierdzającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogami technicznymi 

i normami.  

13. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczonego towaru. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty, m. in. certyfikaty jakości, atesty dopuszczające 

produkt na rynek polski i inne podobne. 

14. Każdy wodomierz musi być zgodny z dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (dyrektywa MID). 

15. Wykonawca oświadcza, że dostarczane wodomierze posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu 

Miar lub równoważne zatwierdzenie europejskie, deklarację zgodności z Polską Normą przenosząca 

normę europejską (PN-EN 14154), atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do montażu 

na rurociągach wody pitnej lub dokument równoważny, a ponadto wodomierze i pozostałe urządzenia 

posiadają DTR (Dokumentację Techniczno-Ruchową). 

16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na okres 60 miesięcy na 

wodomierze DN 20mm, DN 15mm oraz nakładki radiowe.  

17. Okres gwarancji liczony jest od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru protokołem 

zdawczo-odbiorczym określającym daty poszczególnych dostaw. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji – przez okres jej udzielenia i w okresie rękojmi – 

przez okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego. 

19. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego towaru, dostarczenia towaru innego 

niż objęty zamówieniem lub niespełniającego wymagań technicznych przewidzianych w niniejszej 

umowie i/lub w SOPZ, w terminie 7 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym 

jakościowych) w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie reklamacyjne, 

w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je faksem lub pocztą 

elektroniczną do Wykonawcy. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany towaru 

na wolny od wad lub usunięcia wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towaru. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej 

zgłoszenia. 
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23. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast towaru 

wadliwego taki sam towar nowy wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowa od chwili jego 

dostarczenia. Wymiany towaru Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie 

ceny na takie towary uległy zmianie.  

24. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 22 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w zakresie, w którym nie została ona zrealizowana. 

25. Wykonawca ma obowiązek przekazać przy dostawie wyposażenia Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne wodomierzy, nakładek radiowych i wszelkie niezbędne instrukcje obsługi oraz inne 

wymagane prawem dokumenty. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny 

zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:  

1) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 15% łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy,  

2) w przypadku niezrealizowania albo nienależytego wykonania zamówienia w terminie 

określonym w § 2 ust. 5 umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 15% łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy,  

3) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy całości lub części przedmiotu zamówienia, 

w terminie określonym w § 2 ust. 5 umowy - w wysokości 0,2 % łącznej kwoty określonej w § 3 

ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii lub niesprawności urządzenia oraz uszkodzenia 

wyposażenia zaistniałych w okresie gwarancji udzielonej przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznej kwoty - 

określonej w § 3 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia.  

2. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego  

do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych  

w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy łączną wysokość naliczonych kar 

umownych.  

 

§ 4 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, z powodu działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i do zapobieżenia, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności, które wystąpiło po dniu 

wejścia w życie Umowy. 

3. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu będzie przyczyną 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez jedną ze Stron: 

a) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia 

przedstawiając dokumentację w tym zakresie;  

b) Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;  

c) Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań;  

d) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia. 

4. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożność wykonania lub należytego wykonania zobowiązań przez 

Stronę przez okres przekraczający 2 miesiące, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość 

i warunki rozwiązania Umowy, której wykonanie stało się niemożliwe na skutek okoliczności 

działania siły wyższej. 

 

§ 5 

1. Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia do niniejszej umowy dodatkowych postanowień lub 

zmiany postanowień umowy. 

2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą Stron  

w formie aneksu pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy osobie trzeciej pod rygorem nieważności takiej czynności. W przypadku 

uzyskania takiej zgody na piśmie, za działanie tej osoby Wykonawca odpowiada jak za działania 

własne.  

 

 



§ 6 

1. Właściwe dla realizacji niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy. Strony 

poddają rozstrzygnięciu polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.  

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także  

w trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z  przepisami RODO oraz ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz 

zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 

osobowych§ 8 

W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy 

2. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

lub Wydruk z KRS Wykonawcy. 

3. Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem 

rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz że znajduje 

się w bazie podatników VAT.  

4. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT. 

5. Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON. 

 

 

 

 

 

.................................................       ...............................................  

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

  



Kolbuszowa, ………………… r. 

 

................................................................... 
nazwa 
................................................................... 
adres 
................................................................... 
NIP 
................................................................... 
imię i nazwisko 
................................................................... 
Pesel/nr dowodu osobistego 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że numer konta bankowego ............................................................................., którego 

właścicielem jest ..............................................................................................................................., jest 

rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że 

znajduje się w bazie podatników VAT.  

Na w/w rachunek będą dokonywane wpłaty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia pn.: „Dostawa 

wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu. Dostawa wodomierzy bez nakładek”, (wykorzystując 

mechanizm podzielonej płatności). 

 

 

................................................................................ 

podpis 

 

 

 

 

  



Kolbuszowa, dnia ……………... 

 
................................................................... 
nazwa 
................................................................... 
adres 
................................................................... 
NIP 
................................................................... 
imię i nazwisko 
................................................................... 
Pesel/nr dowodu osobistego 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jestem czynnym/biernym *podatnikiem VAT. 

Na dzień dzisiejszy firma nie zawiesiła ani nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej. 

Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

................................................................................ 

podpis 

 

 

*  

niepotrzebne skreślić 

 

 


