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Załącznik Nr 4 
UMOWA nr … 

 
W dniu ………… roku w Poddębicach pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, 
NIP 828-000-18-05 reprezentowanym przez:  

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 
2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM, 
 

a    
 

………………………………………………… 
………………………………………………... 
NIP …………………………………………… 
zwanym dalej  „WYKONAWCĄ”,  
zwanych dalej łącznie „STRONAMI”, 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawcy  została zawarta 
umowa o następującej treści: 

 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest budowa sieci teleinformatycznej w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji  w Poddębicach Sp. z o.o. oraz zakup i dostawa sprzętu 
informatycznego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 złożonym z ofertą w dniu 7.12.2021 r. 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do budowy sieci teleinformatycznej, dostarczenia, montażu i 
uruchomienia Zamawiającemu całości sprzętu własnym staraniem i na własny koszt bez 
obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest  wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 
może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  

 

§2. 
1. Budowa sieci teleinformatycznej oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu odbędzie się  

w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym.  
2. Budowa sieci teleinformatycznej oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu musi nastąpić 

nie później niż do dnia 31.12.2021 r. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, jeżeli jego jakość budzi 

zastrzeżenia. 
 

§3. 
1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia w kwocie …………………. zł (słownie: ……………………………) złotych. 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wg. obowiązujących stawek. 

2. Wykonawca wystawi fakturę po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 
4. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy służący do rozliczenia przedmiotu umowy  

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do 
w/w rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT. Faktura będzie zawierać specjalne 
oznaczenie w postaci zapisu: ”mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie 
inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

5. Zamawiający informuje, iż  płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

6. Płatność za prawidłową realizację przedmiotu umowy będzie dokonana przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie 
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, iż 
rachunek podany w fakturze został wskazany w zgłoszeniu indentyfikacyjnym lub zgłoszeniu 
aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
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i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż rachunek wskazany przez Wykonawcę 
w fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany 
przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust.4 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu 
umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony 
na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust.4. W takim przypadku 
Wykonawca nie przysługuje prawo do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres 
od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 7 do 7-dnia od daty 
powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa 
w zdaniu poprzednim. 

 

§4. 
1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy będą kary umowne. 
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu dostawy – w wysokości 0,5% od wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 

§5. 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§6. 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
………………………………… 
              Zamawiający 

                          ………………………………… 
                      Wykonawca 

 


