
          Załącznik nr 2 do zapytania GZGK/ 837 /GI/EL/2021 z dnia 26.04.2021 r. 

Umowa nr ………………….. 

Wzór 

Zawarta w dniu …………………... pomiędzy: 

Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

43–227 Gilowice, ul. Józefa Lompy 19, 

Nr KRS-0000141345,  NIP 638-160-51-56,  Regon 072820537, 

Reprezentowanym przez: 

Andrzej Mańka    Prezes Zarządu 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………..... 

…………………………. 

…………………………. 

NIP:………………….  REGON:…………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

 

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę 

do wyznaczonych miejsc dostawy materiałów wodno - kanalizacyjnych – zgodnie 

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie produktu fabrycznie nowego, 

nieużywanego i nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych. 

Dostarczane Produkty muszą ściśle odpowiadać oznaczeniom oraz parametrom 

określonym przez Zamawiającego. Winny również posiadać określone właściwości 

użytkowe i przyjęte standardy jakości. Oferowane produkty muszą posiadać oryginalne 

opakowania producenta lub być opatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. 

Materiały wodno - kanalizacyjne winny posiadać niezbędne certyfikaty, atesty 

higieniczne potwierdzające spełnienie warunków dopuszczenia do przesyłania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wytrzymałościowe zwane dalej Produktami. 

Na dostarczone materiały Wykonawca dostarczy wymagane przepisami prawa atesty 

higieniczne i wytrzymałościowe. 

3. Za wadę w rozumieniu Umowy uważa się wszelkie jawne lub ukryte właściwości 

tkwiące w Produkcie lub jakimkolwiek jego elemencie powstałe z przyczyn tkwiących 

w tym Produkcie w chwili jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 

fizyczne powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, 

powodujące niemożność używania lub korzystania z Produktu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 



4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 

- zwiększenia maksymalnie o 10% ilości zamawianych materiałów wodno – 

kanalizacyjnych w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

5. Podane ilości mogą ulec zmianie w związku z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

płatne w wysokości odpowiadającej rzeczywistej ilości zakupionych i dostarczonych 

produktów. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację Umowy 

we wskazanych ilościach. 

§2 

1. Termin wykonania umowy: od 10.05.2021r. do 31.12.2021r. 

2. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem, i na własny koszt, do siedziby 

Zamawiającego 

tj. do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gilowicach 

przy ul. Józefa Lompy 19. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie, stosownie 

do potrzeb, na podstawie zamówienia jakie zostanie złożone przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego, zwanym dalej zamówieniem bieżącym. 

3. Zamówienie bieżące będzie określać rodzaj i liczbę zamawianych produktów 

oraz miejsce ich dostarczenia i przesyłane będzie do Wykonawcy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail, a w pilnych przypadkach również 

będą składane telefonicznie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów, ich rozładowania 

i wniesienia do wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego 

pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 

od chwili otrzymania zamówienia bieżącego, w dniu roboczym, w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

5. Po dostarczeniu produktów, strony sporządzą protokół przekazania materiałów wodno 

- kanalizacyjnych. 

6. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizacje Umowy 

i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: 

…...................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). 

7. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy, o której mowa w ust. 5, będzie 

odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§3 

1. Jeżeli dostarczone Produkty będą niezgodne z zamówieniem, Zamawiający będzie miał 

prawo odmówić przyjęcia danej dostawy w całości lub w części. 

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów odbiegających 

od zaoferowanych w Formularzu ofertowym, Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznej, nieodpłatnej wymiany Produktu na asortyment odpowiadający 

zamówionemu, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia reklamacji 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku braku niezwłocznej, nieodpłatnej wymiany Produktu w terminie 2 dni 

roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie dostarczy 

produktów na asortyment odpowiadający zamówionemu, Zamawiającemu przysługuje 



uprawnienie do nabycia produktów o tożsamych parametrach na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną stwierdzone po dokonaniu 

odbioru, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. 

 

§4 

1. Okres gwarancji na dostarczone Produkty liczy się od daty ich odbioru bez uwag 

i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na warunkach wskazanych w Umowie i wynosi 

12 miesięcy. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad produktów, Wykonawca 

zobowiązany będzie do bezpłatnej, gwarancyjnej ich wymiany na nowe, wolne 

od wad, jak również powinien naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę oraz szkodę 

będącą rezultatem działań związanych z usunięciem wady, w terminie nie dłuższym niż 

2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwom poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy.  

3. W przypadku wymiany Produktów na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na 

nowo od daty ich odbioru. 

 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

…………….….. zł netto. 

2. Słownie: …………………………………………………….. 

3. Kwota ta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie 

z kosztami, załadunku, transportu i rozładunku. 

4. Wzrost lub zmniejszenie kosztów związanych z wykonaniem umowy w trakcie jej 

realizacji w stosunku do cen obowiązujących w dniu zawarcia umowy nie będzie 

stanowić podstawy do wzrostu lub zmniejszenia wynagrodzenia 

5. Zmiana cen będzie dopuszczalna jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek 

podatku VAT i wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany. 

 

§6 

1. Zamawiający ureguluje należności za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu 

o fakturę VAT. 

2. Faktura płatna w terminie ……. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Podstawą zapłaty faktury będzie zaakceptowany protokół przekazania materiałów 

wodno - kanalizacyjnych. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone materiały oraz przekazać należność 

na rachunek bankowy nr ………………………………………….. 

 

§7 

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie 

kar umownych. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 



a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% od wartości netto 

nieterminowo dostarczonego zamówienia za każdy dzień zwłoki; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki wysokości 

odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody. 

 

§8 

Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

jej zawierania. 

2) W przypadku trzykrotnego niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy w terminie 

o którym mowa w §2 ust. 4 Umowy i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego  na 

wykonanie dostawy wyznaczonego przez Zamawiającego nie krótszego jednak 

niż 2 dni robocze. 

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu 

dostaw i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usuniecie nieprawidłowości, uwzględniającym 

w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas w którym mogą zostać 

osunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

4) Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

z podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

5) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie 

stwierdzony stan protokolarnie przez Strony. 

 

§9 

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej w formie aneksu z zastrzeżeniem §2 ust. 6. 

 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień w zawartej Umowie w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

 1. W zakresie Przedmiotu umowy w przypadku wycofania produktu z produkcji 

lub dystrybucji, ograniczonej dostępności Produktu, pogorszenia jakości Produktu 



pod warunkiem zaoferowania Produktu o parametrach równoważnych 

lub wyższych niż parametry Produktu określanego w ofercie; 

 2. Gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian powszechnie 

obowiązującego prawa – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne 

w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego; 

 3. W przypadku zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania 

zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się 

do uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana 

ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

 4. Gdy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których 

nie mógł wcześniej przewidzieć; 

 5. Z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym zmian w strukturze 

organizacyjnej, w szczególności zmian dotyczących miejsca dostawy i godzin pracy 

Zamawiającego. 

§10 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 

2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Kodeksu Cywilnego. 

§11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

jeden dla wykonawcy, dwa dla zamawiającego. 

 

 

………………………       …………………… 

Zamawiający  Wykonawca 


