
Część III SIWZ 

znak sprawy: 6/TT/2021                                                                                        wzór umowy 

 

U M O W A  DOSTAWY NR …………. 

 

zawarta w dniu …………. pomiędzy: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice,  

NIP 676-10-15-716, wpisaną pod numerem 0000135010 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 

Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 350789290, 

NIP: 676-10-15-716, Kapitał zakładowy: 54 221 000 zł, BDO 000011550;  

reprezentowaną przez: 

……………………………………… 

zwanym w dalszym ciągu umowy "Zamawiającym, „Spółką",  

a  

………………………………………, 

 reprezentowaną przez:  

…………………………………….. 

zwanym w dalszym ciągu umowy “Wykonawcą”,  

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 

Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie wewnętrznych przepisów 

Zamawiającego - Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: zestawu hydroforowego (komplet) wraz z 

transportem, z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji (bez montażu) na 

potrzeby pompowni wody w Czatkowicach (dalej: Urządzenie), zgodnie z przedłożoną 

do postępowania ofertą i specyfikacją urządzenia określoną w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce budowy położone na działce nr 132  

obr. Czatkowice w Krzeszowicach (dalej: „miejsce realizacji zamówienia”). 

3. Strony ustalają, że zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu w 

którym wybrany został Wykonawca, stosuje się do niniejszej umowy. Jeżeli zapisy 

niniejszej umowy lub SWZ nie regulują kwestii związanych z realizacją umowy, stosuje się 

zapisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawę Kodeks cywilny. 

 

§ 2 



1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzenia do miejsca wskazanego w §1  

ust. 2 w terminie do 10 tygodni od podpisania niniejszej umowy tj. do dnia:  

_________________________ 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do miejsca wyznaczonego przez 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci tytułem wykonania przedmiotowej umowy 

kwotę wynagrodzenia brutto: __________________________________________ (Cena), 

w tym: netto: _________________________________________ plus VAT: 

______________________________________ 

2. Cena zapłacona będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, nie 

wcześniej niż po dokonaniu odbioru Urządzenia i sporządzeniu protokołu odbioru. Strony 

sporządzą protokół odbioru Urządzenia po przeprowadzeniu jego uruchomienia nie później 

niż 30 dni po jego dostarczeniu na miejsce realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury VAT wskazanej w ust. 2 w terminie do 

30 dni licząc od daty jej doręczenia, przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Za datę 

zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1.  Wykonawca udziela zgodnie ze złożoną ofertą gwarancji jakości i rękojmi na Urządzenie 

……………. miesiące liczone od daty uruchomienia jednak nie więcej niż 

………………………….. miesięcy od daty dostawy. 

 

2. Naprawy gwarancyjne będą zrealizowane w ciągu 72 godz. od zgłoszenia. W przypadku 

konieczności sprowadzenia podzespołów do zestawu hydroforowego z zagranicy termin  na 

wykonanie naprawy gwarancyjnej na wniosek Wykonawcy może zostać wydłużony do 5 

dni roboczych. 

 

 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień kalendarzowy  zwłoki liczony od dnia terminu 

realizacji wskazanego w par. 2 ust. 1 Umowy. 

b) zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 2 w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia 

wskazanego na usunięcie wady lub wynikającego z treści par. 4 ust. 2 Umowy, 

c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Maksymalna kwota kar umownych wynikających z umowy wynosi: 30 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 



a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca realizuje dostawę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny  

z umową oraz nieterminowo i nierzetelnie – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszeń umowy i wyznaczeniu 

terminu co najmniej 3 dni, 

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

d) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

otwarcia postępowania likwidacyjnego. 

2. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać do 31.12.2022 r. 

 

 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, 

pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw  

i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy 

Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

Załącznik: 1. Oferta wraz z Specyfikacją Urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

___________________      ___________________ 

Zamawiający         Wykonawca 


