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Część III SWZ  Projekt umowy 

 

UMOWA nr ………. 

na sukcesywne dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji 

sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi prowadzone przez 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o. o. 

 

Zawarta w dniu ___ -___-______ r. pomiędzy:  

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach (adres: 32-065 

Krzeszowice, ul. Krakowskiej 85), wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135010,  

NIP: 676-10-15-716, Kapitał zakładowy Spółki: 55 037 000 zł. reprezentowaną przez: 

Pana Henryka Skotnicznego  – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym: 

a 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej Wykonawcą lub Dostawcą. 

 

łącznie zwanych Stroną lub Stronami.  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

na sukcesywny zakup materiałów koniecznych do bieżącego utrzymania, remontów  

i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz inwestycji / usług wykonywanych 

przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., w trybie przetargu ofertowego 

zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 

w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup materiałów koniecznych do bieżącego 

utrzymania, remontów  i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz 

inwestycji/ usług wykonywanych przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka 

z o. o, zależnie od potrzeb Zamawiającego po cenach określonych w ofercie stanowiącej 

załącznik do umowy. 

2. Zestawienie materiałów stanowi załącznik do niniejszej umowy (oferta Wykonawcy).  

3. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa będzie obowiązywać od dnia jej 

podpisania do 31 grudnia 2022 roku.  

 

 

 

§ 2 
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1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną 

ofertą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego  (ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice) na własny koszt i własnym 

transportem,  wyłącznie w dni robocze, w godzinach 7.00-14.00.  

3. Ilość i rodzaj zamówienia, a także częstotliwość składania zamówień będą wynikać 

z bieżących potrzeb Zamawiającego.  

4. Realizacja złożonego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub 

pisemnie odbędzie się w ciągu 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia wysłania 

zamówienia. Zamówienia mogą być realizowane również w nagłych przypadkach na 

podstawie zlecenia telefonicznego, wyłącznie przez osoby  wymienione w  ust. 7,  

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest nowy, dobrej jakości i posiada 

niezbędne certyfikaty, legalizacje,  atesty etc. wymagane przepisami prawa.  

6. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu, w sytuacji 

realizacji zamówienia zgodnie z ust.1 i 2.  

7. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy i odbioru przedmiotu zamówienia,  

w szczególności uprawnione do podpisania protokołu odbioru dostarczonych 

materiałów: 

a. Ze strony Zamawiającego: 

− Dariusz Staszewski, 734 174 630, d.staszewski@wikkrzeszowice.pl 

− Dorota Kulma, 606 130 149, d.kulma@wikkrzeszowice.pl  

W zastępstwie: 

− Wojciech Stala, 604 267 175, w.stala@wikkrzeszowice.pl  

− Grzegorz Standera, 668 563 617, g.standera@wikkrzeszowice.pl  

 

b. Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………….. 

 

§ 3 

1. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia wynikająca ze złożonej oferty (wartość 

łączna zamówień dokonywanych na podstawie niniejszej umowy) wynosi 

……………………………………………….złotych, słownie (…………………..). 

2. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca akceptuje, że przedstawione w ofercie ilości 

zamawianego asortymentu są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zwiększeniu  

o 20 % w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym 

zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. Cena jednostkowa (poszczególnych cen materiałów, określonych 

w ofercie)  nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do nie zakupienia danej pozycji wskazanej w formularzu ofertowym, zaś 

Wykonawca akceptuje takie zastrzeżenie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne 

roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że faktyczna ilość zamówionych i dostarczonych przez 

Wykonawcę materiałów wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.  Brak zamówienia 

ze strony Zamawiającego całościowej liczby materiałów odpowiadającej liczbie 
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w ofercie nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę, aby Zamawiający 

dokonał zakupu pozostałych wycenionych w ofercie materiałów. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za  sukcesywnie dostarczane materiały  (przedmiot 

zamówienia) następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę 

i dostarczanych w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub 

elektronicznej na adres e-mail faktury@wikkrzeszowice.pl po każdej dostawie 

zamówionego towaru. Faktury o których mowa dostarczane będą wraz z dostawą lub 

maksymalnie do dwóch dni roboczych od daty dostawy wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi (podpisanymi przez przedstawiciela Zamawiającego, dokument 

potwierdzający  realizację dostawy np. WZ lub protokół odbioru). 

5. Strony ustalają  termin płatności faktury do 30 dni od daty  

 dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

6. Płatności za wystawione faktury będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy 

Dostawcy, wskazany na dostarczonej fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje 

się dzień w którym dokonano przelewu na konto podane przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Dostawcy 

 nie widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, 

płatność faktury zostanie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku 

bankowego w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie  

w dokonywaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążą Zamawiającego.  

8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie⃰ jest płatnikiem podatku VAT i posiada  

nr NIP………………… 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 676-10-15-716 

  

 

 

§ 4 

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

od daty każdorazowej realizacji zamówienia, na warunkach ustalonych przez 

producenta. 

2. Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  

3. Zasady reklamacji:  

a. Podstawą rozpatrzenia reklamacji będzie protokół sporządzony przez Zamawiającego. 

b. Reklamacje dostarczonego towaru Wykonawca dostawy będzie rozpatrywał 

najpóźniej do 3-ch dni roboczych od dnia przekazania pisemnej reklamacji. 

c. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na nowy w ciągu 14 dni 

od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

d.  Koszty związane z wymianą wadliwego towaru ponosi Wykonawca. 

 

⃰ - niepotrzebne skreślić 

 

§ 5 
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1. Faktyczna zrealizowana liczba dostaw i wielkość zamawianego asortymentu będzie 

zależna od aktualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia ilości 

zamawianego asortymentu orientacyjne wielkości zapotrzebowania wynikające z 

załącznika nr 1a do SWZ nie mogą stanowić podstaw do roszczeń ze strony Dostawcy. 

2. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy lub jego części w przypadku, 

gdy będzie w stanie niekompletnym, wadliwym, bądź stan jego zewnętrznych 

opakowań będzie wskazywał na powstanie jego uszkodzenia. 

3. Jeżeli w dostarczonej partii towaru Zamawiający stwierdzi wady jakościowe lub 

ilościowe, niezwłocznie zawiadomi o nich pocztą elektroniczną Dostawcę, który 

wymieni towar na wolny od wad w ciągu trzech dni roboczych od daty zawiadomienia, 

nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany.  

4. W przypadku gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą finansową w wysokości 1% 

wartości brutto zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości 

brutto zamówienia na dana dostawę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach 

ogólnych – przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Ceny jednostkowe towarów wykazanych w załączniku nr 1a będą obowiązywały do 

końca trwania umowy. 

 

 

 

§ 6 

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  

od umowy w przypadkach, kiedy Wykonawca dwukrotnie opóźnił się z dostawą 

zamówienia i każde z opóźnień wynosiło powyżej 5 dni roboczych. Prawo  

do odstąpienia Zmawiający może wykonać w terminie do 14 dni od daty zaistnienia 

wskazanej okoliczności.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać 

złożone Wykonawcy w formie pisemnej.  

 

 

 

§ 7 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można  

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne  

dla Zamawiającego.  

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Regulaminu  

 

 

§ 9 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………………...

   

Zamawiający         Wykonawca 

 

Załącznik: formularz oferty z załącznikiem 1a 


