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                                          Załącznik Nr 2  
 
 

(wzór umowy) 

 

UMOWA NR  ....  /2022 

 

Zawarta w dniu …………………. r. w ……….. pomiędzy : 

 

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, 
wpisana 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, reprezentowane 
przez Prezesa Zarządu – Tomasza Wilgierz 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 

a  

…………………………………………….  

…………………………………………….  

reprezentowanym przez zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy firmy METERING do wody zimnej, 
modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek 
redukcyjnych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, stanowiącym integralną 
część zapytania ofertowego znak: WJ/1/09/2022, tj. w ilościach i po cenach wskazanych w 
ofercie Wykonawcy i niniejszej umowy Zapytanie ofertowe oraz  oferta Wykonawcy z dnia 
………………. r. stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie sprzeczności 
pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a treścią niniejszej umowy lub treścią oferty a 
treścią niniejszej umowy, przeważające znaczenie ma treść niniejszej umowy. 

2. Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu wodomierzy zgodnie z przedłożoną 

i zaakceptowaną ofertą.  

 

§ 2 

1. Dostawa wodomierzy będzie realizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy.  

2. Dokładny termin i sposób realizacji zamówienia będzie uzgodniony pisemnie lub 

telefonicznie pomiędzy stronami.  
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3. Wykonawca zapewnia dostawę wodomierzy własnym środkiem transportu lub za 

pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca dostawy, na własny koszt 

i ryzyko. 

4. Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej, bez uprzedniej 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, a następnie 

podpisaną umowę. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi 

wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za te dostawy.  

6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu prawdziwości 

i przestrzegania przez cały okres umowy wszelkich oświadczeń i zobowiązań zawartych w 

załącznikach do specyfikacji. 
  

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

obowiązującego prawa, 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do 

prawidłowej realizacji niniejszej umowy, 

c) dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjno-technologicznym, potrzebnym do 

prawidłowej realizacji niniejszej umowy,  

d) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, potrzebnym do prawidłowej 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towarów w zakresie i po 

cenach jednostkowych zgodnych z ofertą przetargową z dnia ..................., której łączna 

wartość wynosi ................................................................................................zł netto.  

2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera koszty transportu i rozładunku do miejsca dostawy 

(siedziba Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów). 

3. Wykonawca dolicza do kwoty netto, o której mowa w ust. 1, obowiązujący w dacie 

świadczenia usługi podatek VAT.  

4. Wykonawca gwarantuje, że oferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i ceny 

jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną niezmienne i obowiązują przez cały 

czas trwania umowy. 

 

§ 5 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego wodomierzy dalej: „towarów” Zamawiający dokona w 

dniu dostawy, stwierdzając zgodność złożonego zamówienia z dostarczonym towarem. 

2. W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru, Zamawiający bezzwłocznie prześle 

Wykonawcy wadliwe artykuły oraz poda termin dostawy artykułów wolnych od wad. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej dostawy co do ilości, 

asortymentu i jakości (pod względem wad widocznych bez rozpakowywania towaru) w 

terminie 21 dni od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy oraz dokonania czynności 

zabezpieczających prowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego odnośnie 

dostawy, przez co rozumie się wyodrębnienie towarów pochodzących z dostawy w 

magazynie Zamawiającego, pozwalające na zidentyfikowanie tych towarów. 
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4. Wniesienie reklamacji dotyczącej dostawy, powoduje zawieszenie terminu zapłaty za daną 

fakturę obejmującą zakwestionowaną partię towaru do czasu rozstrzygnięcia zasadności 

reklamacji. 

5. W zgłoszonej reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać żądany sposób 

rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Wykonawcę. 

6. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji dostawy następuje mailem lub poprzez 

sporządzenie zastrzeżeń na specyfikacji dostawy. Wykonawca obowiązany jest do 

przybycia do miejsca dostawy w celu zbadania dostawy oraz udzielenia Zamawiającemu 

pełnej i wyczerpującej informacji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w 

przedmiocie uznania reklamacji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeśli w 

ww. terminie Wykonawca nie odmówi uznania reklamacji, reklamacje uważa się za uznaną 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

7. Jeśli Wykonawca uwzględnił reklamację, zobowiązany jest do dostawy towaru wolnego od 

wad, w odpowiedniej ilości lub jakości, stosownego obniżenia ceny lub zwrotu pełnej ceny 

za reklamowaną partię towaru - według wyboru Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu pisma w przedmiocie uznania reklamacji lub od daty upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 6. 

8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie dotyczą wad jakościowych towaru, nie widocznych na pierwszy 

rzut oka, do których stosuje się postanowienia dotyczące rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości - według wyboru Zamawiającego. 

9. Za datę dostawy uważa się datę powiadomienia Wykonawcy mailem przez Zamawiającego 

o braku wad dostawy, w terminie, o którym mowa w ust. 3. Brak powiadomienia Wykonawcy 

zgodnie ze zdaniem poprzedzającym oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń. 

10.  W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawy, za datę dostawy przyjmuje się datę 

dostarczenia towaru wolnego od wad (przy czym do ponownej dostawy - wskutek 

reklamacji - towaru wolnego od wad stosuje się ust. 3-10 odpowiednio) lub datę zwrotu lub 

obniżenia ceny (wpływu na rachunek Zamawiającego) zgodnego z żądaniem reklamacji. 

W dacie dostawy prawo własności towaru przechodzi na Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze 

Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00.  

12. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego wad fizycznych towaru, nie dostrzeżonych 

przy sprawdzaniu dostawy, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, lub wad prawnych, 

Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji mailem w terminie 30 dni od daty 

wykrycia wady, ze wskazaniem sposobu rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Wykonawcę. 

W pozostałym zakresie do zgłoszonej reklamacji i do sposobu jej załatwienia stosuje się 

odpowiednio postanowienia ust. 3- 7 niniejszego paragrafu. 

13. Postanowienia ust. 13 stanowią - w razie wątpliwości - uregulowanie rękojmi za wady. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary należytej jakości o parametrach 

określonych w specyfikacji, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.  

2. Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości towaru na okres gwarancji i w terminie 

realizacji obowiązków gwarancyjnych, wynikający z opisu przedmiotu zamówienia 

zawartego w Zapytaniu ofertowym postępowanie nr: WJ/1/09/2022. 

3. Termin realizacji obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę liczony jest od daty 

zgłoszenia mailem przez Zamawiającego reklamacji towaru.  

4. W ramach obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

towaru wolnego od wad. W razie niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo 

skorzystać z wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 

jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków gwarancyjnych 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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§ 7 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktury 

VAT, dostarczonej do siedziby Zamawiającego na wskazane przez niego konto, w terminie 

30 dni od daty wystawienia faktury.  

2. Za datę dokonania płatności za zakup strony będą uważały datę przekazania przez 

Zamawiającego środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

4. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Podstawę do wystawienia faktury z tytułu dostawy produktu stanowić będzie dokument 

„Wydanie WZ” podpisany przez obie strony, zawierający wykaz ilościowy wykonanej 

dostawy.  

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego 

  

§8 

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

wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie złożonego zamówienia – w wysokości 30,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia – w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia za dane zamówienie,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 15% wartości 

wynagrodzenia stanowiącego wartość zadania netto, określona w formularzu 

ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 15% wartości wynagrodzenia stanowiącego wartość zadania 

netto, określoną w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu 

przetargowym. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

6. Naliczanie kar rozpoczyna się następnego dnia od terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań przenoszących kary 
umowne na zasadach ogólnych. 

 

§9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia 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 wypadku może nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy, 

3) Wykonawca opóźnia się z realizacją dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich 

nie realizuje i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do 

wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim 

terminie, nie reaguje. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo 
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odstąpienia od umowy albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu 

umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy określone w § 9 ust. 1 pkt. 2-3 nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

1. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za zamówienie: Tomasz Wilgierz; 

kontakt telefoniczny: 18 26 75 389  ; e-mail: biuro@wodociagi-jordanow.pl  

2. Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za zamówienie: …………………..;  

kontakt telefoniczny: …………………….; e-mail: ……………………………………... 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności – formy 

pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego podpisem przez obie strony. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej 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. 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadku zmiany obowiązującej 

stawki VAT na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego) wynikającej 

ze zmiany przepisów. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia, przy 

zachowaniu wartości netto umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony będą 

w miarę możliwości rozstrzygać polubownie.  

6. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby 

Zamawiającego Sąd Powszechny.  

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią zapisy o ofercie przetargowej i specyfikacji 

warunków zamówienia. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

  

  

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

 Zamawiający                                                                                      Wykonawca 
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