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UMOWA Nr 17/D/2022 

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA: 

„DOSTAWA WODOMIERZY WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU” 

 

Zawarta w dniu ………….. r. w Zdzieszowicach  

 

pomiędzy 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP:199-00-66-693, 

REGON 160156583 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, Kapitał 

zakładowy w wysokości 30 728 000 zł,  

reprezentowaną przez: 

1/ ……………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1/ ……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 W wyniku zakończonego postępowania toczącego się jako postępowanie o wartości zamówienia 

sektorowego o szacowanej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w Obwieszczeniu Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) tj. bez zastosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wodomierzy domowych i przemysłowych wraz 

z systemem zdalnego odczytu dla bieżących potrzeb Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zdzieszowicach. 

2. Szczegółowy opis zamówienia i ilości przedmiotu dostaw określa załącznik nr 1 do umowy. 

3. Ilości podane w załączniku nr 1 do umowy są przewidywanymi szacunkowymi ilościami, co 

oznacza, że Zamawiający może częściowo zrezygnować z zakupu asortymentu objętego umową 

w przypadku braku konieczności jego zastosowania w trakcie trwania umowy. Rezygnacja, o której 

mowa w zdaniu 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §9 i nie wymaga aneksu, a Wykonawcy 

nie przysługuje prawo naliczenia kar lub kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

z tego tytułu.  

4. Dostawy wodomierzy w ciągu roku będą realizowane sukcesywnie w formie dostaw częściowych 

w oparciu o aktualne zapotrzebowanie Zamawiającego, na podstawie wcześniejszych pisemnych lub 

telefonicznych zapotrzebowań, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo dostarczy 

zamówione wodomierze do magazynu WiK Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2. 

W zapotrzebowaniu Zamawiający będzie określał rodzaj i ilość zamawianych wodomierzy. 

W przypadku, gdy w trakcie odbioru okaże się, że ilość dostarczonego zamówienia jest mniejsza niż 

to wynika z zapotrzebowania lub dostawa jest niezgodna z zapotrzebowaniem lub umową, za datę 
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realizacji dostawy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył całe zamówienie, zgodne 

z umową i zapotrzebowaniem. 

5. Zapotrzebowania, o których mowa w ust. 4 będą przekazywane Wykonawcy na adres poczty 

elektronicznej (e-mail): ………………… W razie zmiany adresu e-mail Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego wskazania nowego adresu. Korespondencja skierowana na ostatni aktualny 

adres e-mail będzie uznana za doręczoną. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

− przedmiot dostawy stanowią urządzenia fabrycznie nowe, 

− urządzenia, stanowiące przedmiot dostawy pozostają jego własnością, są wolne od wad 

fizycznych i prawnych, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem 

żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia, 

− posiada wiedzę, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i techniczny do prawidłowego i zgodnego 

z prawem wykonania przedmiotu umowy. 

7. Termin realizacji dostaw został ustalony na maksymalnie 42 dni od daty złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego,  

8. Każda z dostaw zostanie potwierdzona obustronnie podpisanym drukiem przyjęcia. 

9. Rozliczenie dostaw będzie następować w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie oraz 

o faktyczną ilość dostarczonego materiału, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Oferowana cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, a w szczególności: 

− całkowity koszt transportu zamówionych materiałów do magazynu znajdującego się na terenie 

bazy WiK Sp. z o.o. w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2; 

− podatki, ubezpieczenia, reklamacje i usuwanie wad, przeglądy gwarancyjne, serwis, szkolenie. 

11. Na potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych i jakościowych dostarczonych wodomierzy, 

Wykonawca załączy do dokumentu dostawy stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. 

12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom 

bez zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak 

za własne działania. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 7, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie 

dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy). 

14. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz 

wartość umowy o wielkość tego zakupu. 

15. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać 

Zamawiającemu poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę 

pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby 

zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 

w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest 

udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy 

nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy 

wymaganej zgodnie ust. 7 do dnia zakupu zastępczego. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
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2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki 

umowa została zawarta, Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego 

o wykonanie umowy przekraczającej jej wartość. 

3. W przypadku, gdy kwota, na jaką opiewa umowa nie zostanie wyczerpana, a upłynął termin na jaki 

została zawarta, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie netto w kwocie: …….. 

zł, słownie: ……… zł …/100. 

brutto (wraz z VAT) ……. zł, słownie: ……….. zł …/100. 

2. Całkowita wartość umowy określona w ust. 1 wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, 

koszty reklamacji, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze oraz podatek 

VAT. 

3. Cena jednostkowa towaru nie będzie mogła ulec zmianie przez cały okres objęty realizacją 

zamówienia określonego w załączniku nr 1. 

4. Wynagrodzenie, za dostawę wykonaną na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 4, płatne 

będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, po dostarczeniu każdej 

kolejnej partii przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 

w wykazie podatników VAT, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku takiego rachunku 

Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT. Wykonawca 

ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zasad wystawiania faktur 

oraz ponosi negatywne konsekwencje w/w naruszeń. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 

bok@wik.zdzieszowice.pl. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje do 

pełnej realizacji przedmiotu umowy. Posiada potencjał techniczny i osobowy do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dołączy przy dostawie świadectwo dostawy oraz karty gwarancyjne wodomierzy. 

3. Wykonawca dołączy przy dostawie aktualne karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami 

i świadectwami technicznymi w zakresie zgodności z Polskimi normami i normami UE. 

4. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodne z jego podstawowymi parametrami 

technicznymi.  

 

§ 5 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku : 

a)  jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na 

jej realizację, 
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b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie, 

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, 

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 

nieprawdziwe. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

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 z wskazaniem 

uzasadnienia. 

 

§ 6 

Kary umowne i zakaz cesji 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1% wartości netto partii towaru nie 

dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

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

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

dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu jak również opóźnienie 

w dokonywaniu czynności usuwania wad w okresie rękojmie i gwarancji  w wysokości 1% 

wartości netto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

c)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 7.000,00 zł, 

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy 

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w tym również określonego w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku wynikającego z rękojmi  

i gwarancji w wysokości 3.500,00 zł. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.  

3. 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. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,  na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisy lub inne dokumenty 

ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej w tym odpowiedzialności za wadliwy produkt  zgodnej 

z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 70.000 zł na jedno zdarzenie. 

Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie 

powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 



5 

 

Nazwa zamówienia: Dostawa wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu 

 

2. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód powstałych 

w związku z realizowaną umową. 

 

§8  

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia …. miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty 

każdorazowej dostawy, na warunkach ustalonych przez producenta. 

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 wodomierzy będzie realizowany przez producenta 

lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.  

8. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny wykonywany przez autoryzowany serwis producenta 

na warunkach zgodnych z 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 7 dni, po zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

12. W przypadku trzykrotnej awarii wodomierza Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany na 

wodomierz nowy o parametrach nie gorszych bądź lepszych. 

13. Okres gwarancji dla wodomierza wymienionego rozpoczyna się za każdym razem na nowo. 

14. Wszelkie koszty transportu związane z naprawą wodomierzy ponosi Wykonawca. 

15. 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. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

17. W przypadku stwierdzenia wad w partii dostawy, Zamawiający wstrzymuje płatność za daną 

dostawę zaś Wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia. Dopiero usuniecie wady 

w partii dostawy potwierdzone stosownym protokołem, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy stanowi podstawę do zapłaty za wskazaną partię towarów. 

18.  Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.  
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§ 9 

Zmiana treści umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności, nie stanowią zmiany umowy, o ile 

informacja o dokonania zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie wraz 

z odpisem aktualnego odpisu z właściwego rejestru.  

3. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku 

zaistnienia następujących okoliczności: 

a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć; 

b) działania siły wyższej; 

c) gdy powstała możliwość zaoferowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie 

prowadzących do zmiany przedmiotu zamówienia; 

d) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności :  

− może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy lub może przyczynić się do podniesienia 

bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy, 

− może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, 

− może przyczynić się do usprawnienia lub podniesienia efektywności lub do korzystnego dla 

Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy ; 

e) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, 

zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy;   

f) jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy; 

g) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć na etapie jej zawierania. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie, Sąd Powszechny miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Zamawiający oświadcza, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, 

przy ul. Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu 

przepisów złącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014). 

5. Wykonawca oświadcza, że …………. jest / nie jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu 

przepisów złącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014). 
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Nazwa zamówienia: Dostawa wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu 

 

§ 11 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1. Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


