
UMOWA 29/D/2019 

 

zawarta w dniu …………………. 

pomiędzy  

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, posiadającą NIP 

1990066693 i REGON 160156583, wysokość kapitału zakładowego: 29 900 000,00 zł, 

reprezentowana przez: 

Prezes Zarządu - Panią Izabelę Miszkiewicz  

zwaną w umowie ZAMAWIAJĄCYM,  

a  

………………… 

reprezentowaną przez: 

………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostawą n/w urządzeń na warunkach 

zgodnych z przedłożoną oferta z dnia…………a to :  

 

LP. NAZWA URZĄDZENIA ILOŚĆ 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji umowy określa oferta 

Wykonawcy  …………………… /załącznik nr 1 do umowy/. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy 

i techniczny do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 



4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) sprzęt objęty umową jest nowy 

b) sprzęt stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest 

obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego 

postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia, 

5. Wykonawca dołączy przy dostawie aktualne aprobaty techniczne dla wszystkich 

dostarczanych produktów. 

6. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi 

parametrami technicznymi. Na potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych 

i jakościowych dostarczonego sprzętu, Wykonawca załączy do dokumentu dostawy 

stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. 

7. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt jest sprawny, posiada wymagane parametry 

i właściwości konieczne do używania go zgodnie z jego przeznaczeniem.  

8. Wykonawca w ramach przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zapewnienia:  

a) w okresie 12 miesięcznej gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz  

napraw wymaganych i zalecanych przez producenta oferowanego przedmiotu 

zamówienia, 

b) przedłużenia gwarancji o każdą konieczność zatrzymania przedmiotu zamówienia 

w serwisie celem naprawy ponad 48 godz., 

c) przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi w siedzibie 

Zamawiającego, 

d) sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 72 godziny, 

e) usuwania awarii  sprzętu do 48 godzin od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

9. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej w języku 

polskim (karty gwarancyjnej, paszportu technicznego i inne, jeżeli są wymagane).  

10. Wykonanie przedmiotu umowy strony potwierdzają w protokole zdawczo-odbiorczym. 

11. Bez względu na to, w jaki sposób realizowana jest dostawa (transportem własnym czy za 

pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny 

koszt - wraz z wniesieniem. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umową ustala się: do 10 tygodni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 

na łączną kwotę w wysokości ………… zł netto, …………….brutto. 

2. Oferowana cena wykonania przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia, a w szczególności: 

a) całkowity koszt transportu urządzeń 

b) podatki (za wyjątkiem podatku VAT), ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, 

a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, bezpłatne przeglądy 



w okresie gwarancji, dojazdy, koszt roboczogodziny, koszt części zamiennych 

w okresie gwarancji oraz usuwanie awarii i wad w okresie gwarancji i rękojmi  

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 

4. Podstawę do wystawienia faktury za dostawę stanowić będzie protokół przekazania 

urządzeń stanowiących przedmiot umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5. Zapłata należności z faktury będzie płatna przelewem na konto Dostawcy wskazane 

w fakturze. 

6. Niezapłacenie wynagrodzenia w terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek za 

opóźnienie. 

 

§ 4 

REKLAMACJA, GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji jakości licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem 

należytej staranności. 

3. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu 

umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.  

4. W przypadku dostawy asortymentu, który nie będzie spełniał podstawowych parametrów 

technicznych lub będzie niezgodny z wymaganiami określonymi umową, Wykonawca  

na własny koszt zobowiązuje się do ich wymiany w terminie do 14 dni od dnia 

dostarczenia wadliwego elementu. 

5. W przypadku niedostarczenia produktu wolnego od wad w wyżej określonym terminie 

lub ponownego dostarczenia wadliwego produktu Zamawiający uprawniony będzie do 

odstąpienia od umowy.  

6. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas 

obejmujący konieczne czynności Wykonawcy związane z ujawnieniem się wad 

powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że serwis dostarczonych urządzeń będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.  

8. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny wykonywany przez autoryzowany serwis 

producenta na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

10. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faksem, e-mailem) przez 

Zamawiającego: w następnym dniu roboczym, (czas reakcji serwisu rozumiany jako 

nawiązanie kontaktu przez pracownika Wykonawcy ze zgłaszającym awarię). 

11. Termin naprawy – do 14 dni, po zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

12. W przypadku trzykrotnej awarii urządzenia Wykonawca wymieni  go nowy. 

13. Wymienione urządzenie ma być o parametrach nie gorszych bądź lepszych. 

14. Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego urządzenia. 

15. Wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca (Zamawiający nie może ponosić 

dodatkowych kosztów w związku z naprawami). 



16. Korespondencja związana z gwarancją będzie kierowana na adres e-mail: ……………… 

W razie zmiany adresu e-mail Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

wskazania nowego adresu e-mail. Korespondencja kierowana na ostatni aktualny adres e-

mail będzie uznana za doręczoną skutecznie. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

18. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających 

z rękojmi za wady.  

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary 

umowne : 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto opisanego w § 3 ust.1, w przypadku gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca 

b) w wysokości 0,5  wynagrodzenia brutto opisanego w § 3 ust.1 za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub uchybienia terminowi określonymi 

w umowie z zastrzeżeniem ust. c)  

c) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie 

w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za opóźnienie w wymianie 

towaru dostarczonego w niewłaściwym lub dzień zniszczonym opakowaniu przy 

odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) za naruszenie obowiązku do którego zobowiązany jest Wykonawca w ramach 

realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z zastrzeżeniem ust. b 

i c.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: 

a) 10% wynagrodzenia brutto opisanego w § 3 ust.1, w razie odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający. 

b) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą 

być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

 

 



§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie 

przedmiotu umowy. 

c)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych  przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego na piśmie.  

d) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie  mające wpływ na wybór 

Wykonawcy okażą się nieprawdziwe. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem 

Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

3. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, 

w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od 

umowy 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanej dostawy do dnia 

odstąpienia od Umowy. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  

4. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy, na drodze 

bezpośrednich negocjacji. 

6. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca 

nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:    DOSTAWCA: 


