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Załącznik Nr 4 do SWZ znak: WDJ…./2021 

Umowa Nr ......../WJ/2021 
zawarta w dniu ……………………. r. w Jordanowie pomiędzy : 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, 
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000705169,  NIP 5521721414, REGON 368807878, kapitał zakładowy 
300 000,00 zł., reprezentowane przez Prezesa Zarządu, zwane dalej „Zamawiającym” 
a: 
…………………………………………………………………………………………………., 
reprezentowaną przez: 
1/ ……………………………………………………………….. 
2/ ……………………………………………………………….. 
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą,  
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Dostawa koparki dla 
potrzeb Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.  z siedzibą w Jordanowie” znak:WDJ…./2021 

§ 2. 

1. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………r., zwana dalej Ofertą. 
2. Dostawa koparki nastąpi do siedziby Zamawiającego Wodociągów Jordanowskich Sp. z 

o.o. przy ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów. 
3. Koszty dostawy samochodu ponosi Wykonawca. 

§ 3. 

1. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości przedmiotu zamówienia. 
2. W przypadku reklamacji jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający 

poinformuje o powyższym Wykonawcę na piśmie w ciągu 7 dni od dnia dostawy. 
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia: ……………………….(bez limitu 

kilometrów, min. …….. lata), nadwozie ……………………., (min. ….. lat) 
4. Lokalizacja serwisu i obsługi (do 100 km licząc od siedziby Zamawiającego) ……………. 

………………………………………………………………. 

§ 4. 

1. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów jest: 
- ………………………………………………………………………..………………….. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów jest: 
- Prezes Zarządu Tomasz Wilgierz: prezes@wodociagi-jordanow.pl 

§ 5. 

Termin realizacji zadania: do dnia ………………... 

§ 6. 

1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym 
powierzył wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową. 
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§ 7. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną ofertą, następujące wynagrodzenie: 
Cena netto: ........................................ zł. 
Podatek VAT ............ % (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) .................... zł. 
Cena brutto: ....................................... zł. 
Słownie:.............................................................................................................................. 

Wykonawca oświadcza, że powyższe ceny zawierają koszt transportu przedmiotu 
zamówienia do siedziby Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. ul. Rynek 19, 34-240 
Jordanów.  

§ 8. 
Warunki płatności 

1. Zapłata należności nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy, przelewem (przez 
wybraną przez Zamawiającego firmę leasingową) na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 
polecenia do banku. 

3. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 
Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe 
pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 5521721414, 
REGON: 368807878, 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP …………………, 
REGON.  

7. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

§ 9. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy 
Kodeks Cywilny. 

2. Niezależnie od wypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w następujących okolicznościach: 

a) Wykonawca nie dostarczył w terminie przedmiotu zamówienia, a przerwa trwa dłużej niż 
14 dni licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia określonej w umowie, 

b) Wykonawca dostarczył wadliwy lub niekompletny przedmiot zamówienia. 
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 10. 
Kary umowne 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

a) 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jeżeli nie zostanie on 
dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda 
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 11. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy 
pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego podpisem przez obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy „Regulaminu udzielania zamówień”. 

3. Wszystkie zapisy SWZ stanowią integralną część Umowy.  
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że nastąpiła okoliczność której 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, np. zmiana stawki podatku 
VAT wprowadzonej w życie po dacie podpisania umowy, wywołującej potrzebę zmiany 
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

5.  Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

Z A M A W I A J Ą C Y :       W Y K O N A W C A: 


