
Wzór 
 

Umowa 
Nr ……………………. 

 
 
Zawarta w dniu ………………… w Turawie, pomiędzy: 
 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o., 
z siedzibą w 46-045 Turawa, ul. Opolska 43, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 
991-042-23-52, REGON 160202142, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000307671, kapitał zakładowy  
31 784 000 zł, zwaną dalej Zamawiającym,  reprezentowaną przez: 
………………………………….. 
 
A 
 
 
………………………………….. 
 
 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), na 
podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. Umowa została zawarta po 
przeprowadzeniu postępowania na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, do których zastosowania nie mają przepisy Pzp w spółce Wodociągi i 
Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 

 
§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 
na: Sukcesywną sprzedaż i dostawę urządzeń elektrycznych dla WIK Turawa  
Sp. z o.o. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot 
zamówienia liczony od daty dostarczenia danej partii towaru. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie, o którym mowa w § 2  

od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31.05.2021 r. 
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się: sukcesywne dostawy urządzeń 

wymienionych w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 
3. Wszystkie zamówienia będą realizowane najpóźniej dnia następnego, do 

godz. 15.00, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego zamówienia do 
godz. 10.00. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego po 
godz. 10:00 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy nie później 
niż w drugim dniu do godz. 15:00 po dokonaniu zamówienia. 

4. Zamówienie danej partii towaru może być zgłaszane w formie pisemnej, 
faksem, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. 



5. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu zamówione materiały do 
magazynu Zamawiającego własnym transportem i na swój koszt. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zamówione materiały w czasie ich 
transportu do Zamawiającego. 

7. Przekazanie poszczególnych zamówień następować będzie poprzez 
podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionych pracowników Stron. 

8. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie dostawy lub w przypadku 
wystąpienia wady w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wykonawcy wystąpienie wady. 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu na nowy w terminie 24 
godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

 
§ 4 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ……………. zł 
netto + VAT 23% (tj. ………. zł) czyli łącznie brutto ………………. zł (słownie: 
…………………………………………………………..zł). 

2. Wynagrodzenie może się różnić w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia 
szacunkowego zakresu zamówienia.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę łączną wynikającą z ceny 
jednostkowej dostarczonego urządzenia pomnożonej przez ilość 
dostarczonych urządzeń. Cena jednostkowa za poszczególne urządzenia 
została określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wykonawca nie 
posiada uprawnienia do zmiany ceny jednostkowej któregokolwiek z urządzeń 
określonych w formularzu ofertowym.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko  
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich 
kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
 - zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 
 - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
 - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 
2.  Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej 



kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3.  Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy: 
- Wykonawca nie wykonał co najmniej 3 dostaw w terminie określonym w 
umowie, 
- dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy nie spełnia wymagań 
Zamawiającego i mimo zgłoszonych roszczeń z tytułu gwarancji przez 
Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań gwarancyjnych 
w terminie.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 3 miesięcy 
liczonych od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy.  

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niewykonanej lub 
nienależycie wykonanej części umowy.  
 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu 
stron. 
 

§ 10 
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  
dla każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 


