
 

 

   Załącznik Nr 3 

 

U M O W A - wzór  

z dnia ……...2017. 

 
zawarta pomiędzy : 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  z siedzibą:     

90-200 Poddębice, ul. Parzęczewska 29/35 NIP:828-000-18-02; Regon 730340819  reprezentowanym przez: 

1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 

2) Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym przez dalej  „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

zwanym dalej „Dostawcą” 

 

§ 1 

1. W oparciu o wybór oferty złożonej przez Dostawcę w trybie zapytania ofertowego Dostawca zobowiązuje się do 

sprzedaży i sukcesywnej dostawy nowych wodomierzy, regeneracji wodomierzy oraz dostawy śrubunków, oraz 

uszczelek, do siedziby Zamawiającego zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w/w 

zapytaniu oraz w Ofercie cenowej Dostawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający będzie zamawiał wodomierze w poszczególnych transzach Przedmiotowe wodomierze Dostawca 

dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Poddębicach przy ul. Parzęczewskiej 29/35. Odbioru 

towaru dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. 

3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na poszczególne partię wodomierzy, 

śrubunków  i uszczelek. 

4. Na dostarczone nowe wodomierze Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady 24 miesięcznej 

gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy. Każdy wodomierz będzie posiadał kartę gwarancyjną. 

5. Dostawca oświadcza, że cały dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny z w/w zapytaniem ofertowym. 

 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone wodomierze, śrubunki  i uszczelki po cenie 

ustalonej w ofercie cenowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostarczoną ilość wodomierzy, 

regenerację oraz dostawę śrubunków i uszczelek. 

2. Wartość umowna całego zamówienia wynosi netto:  ……………… zł, ( słownie: ……………………………….……    

    ………………………………………………………….), 

Podatek VAT wynosi : …………………. zł,- ( słownie: …………………………………..……………………………..) 

Wartość brutto: …………………. zł,- ( słownie: …………………….………………………………………………….)  

3. Określone w Ofercie cenowej ceny są stałe i w czasie trwania umowy nie mogą ulec zmianie. 

4. Zapłata należności za każdą odebraną partię towaru nastąpi przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania 

każdej kolejnej prawidłowo sporządzonej faktury VAT na konto Dostawcy wskazana na fakturze VAT.  

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP. 

6. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP. 

7. W razie zwłoki w zapłacie za odebrany towar Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. 

 

 

§ 3 

1. Dostawca  zobowiązuje się do wymiany na swój koszt wadliwego towaru na towar wolny od wad w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania reklamacji. 

 

§ 4 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a) w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za nie dostarczenie w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w dostawie towaru, 

b) w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za zwłokę w realizacji wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. 

 



 

 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Dostawcy do odszkodowania, jeżeli Sprzedający nie dostarczy 

towaru w terminie określonym w §1 ust.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku 

odstąpienia od umowy z powyższych powodów Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy 

wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 7 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 8 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ………………… r. do dnia 31.12.2017 r.  

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 DOSTAWCA : 
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