
Umowa dostawy nr …………………

Zawarta w dniu …………………….. w Biskupcu pomiędzy:

„ZDU – Komunalka Sp. z.o.o.” mająca siedzibę w Biskupcu, przy ul. Wybudowanie 18, 13-340

Biskupiec,  NIP:  877  147  66  50 zwaną  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Pana Leszka Zapolskiego

a firmą ………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
zwanym dalej Dostawcą.

§ 1 

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia ciśnieniowego do udrażniania i czyszczenia
kanalizacji zabudowanego na przyczepie zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.

 2. Wykonawca oświadcza,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy przez Strony do dnia  ………………………………….
roku.

§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi kwotę: ………………… ………zł
brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. ), 
na którą składa się kwota netto: ……………………………... zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………) oraz podatek VAT 
w wysokości 23%, co stanowi kwotę: …………………………………. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………zł).
2.  Wynagrodzenie  umowne  jest  stałe  i  nie  ulega  zmianie  w  trakcie  realizacji  umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3.  Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  realizacji  całości  przedmiotu
umowy.

§ 4 

Gwarancja i rękojmia
1.  Wykonawca  udziela  24-miesięcznej  gwarancji  na  dostawy  objęte  przedmiotem
zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Deklarowany okres
gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia
niezależnie od okresu gwarancji udzielonego przez producenta.



2.  W  przypadku  wystąpienia  wad  przedmiotu  umowy  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  nieodpłatnego  usunięcia  w  terminie  wyznaczonym
przez Zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich
usunięcia przez przedstawicieli Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Przedmiot umowy ma
wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu zamówienia, jeżeli przedmiot
umowy nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego.
4. Warunki gwarancji i rękojmi ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 
§ 5 

Zapłata
1. Należność za wykonaną dostawę będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w ciągu 14 dni  od daty otrzymania prawidłowej
faktury VAT i daty podpisania protokołu odbioru przez obie strony. 

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Za nieterminową zapłatę należności, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługują

odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia.

§ 6 

Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. W  razie  opóźnienia  Wykonawcy  w  dostarczeniu  przedmiotu  umowy  ponad  termin

określony w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości
0,1% ceny brutto dostarczonego z opóźnieniem przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 dni i 0,2 % ceny brutto za każdy
następny dzień opóźnienia.

2. Jeżeli  opóźnienie  w  dostawie  przedmiotu  umowy  przekroczy  7  dni  i  nastąpi  z  winy
Wykonawcy,  po  bezskutecznym  wezwaniu  Zamawiający  może  odstąpić  od  zawartej
umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 3 ust.
1 umowy).

3. Stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  wyłącznie  w  przypadkach
przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy,  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,

2) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) zajęcia majątku Wykonawcy,
4) niewywiązywania  się  przez  Wykonawcę  z  realizacji  przedmiotu  umowy,  pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  szczególności,  jeżeli

Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktury  mimo  dodatkowego
wezwania,  w  terminie  jednego  miesiąca  od  upływu  terminu  zapłaty  rachunku,
określonego w niniejszej umowie.

6. Prawo  odstąpienia  od  umowy,  o  którym  mowa  w  niniejszej  umowie,  może  zostać
wykonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

7. Odstąpienie od umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron winno być
złożone na piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia odstąpienia. W szczególności
pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania
odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.



8. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.
9. Jeżeli  szkoda  przewyższa  wysokość  kary  umownej,  Stronie  uprawnionej  przysługuje

roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
10. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu

wynagrodzenia.
§ 7 

Zmiany umowy
1. Wszelkie  zmiany  umowy,  wymagają  zgody  stron  i  zachowania  formy  pisemnej  pod

rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art.
144 Pzp  przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie:

2.1.a.a.XIV.1) zmiany stawki  podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto
zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

2.1.a.a.XIV.2)wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1 i 2), regulacji prawnych po
dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

2.1.a.a.XIV.3)wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmian,  korzystnych  dla
Zamawiającego,  bez  których  nie  byłoby  możliwe  prawidłowe wykonanie  przedmiotu
umowy;

2.1.a.a.XIV.4)wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmian  doprecyzowujących  treść
umowy,  jeżeli  potrzeba  ich  wprowadzenia  wynika  z  rozbieżności  lub  niejasności  w
umowie,  których  nie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów;

3. Nie  stanowią  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144 Pzp  następujące  wypadki,  które
wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym
wyprzedzeniem: 

1) zmiana danych teleadresowych Stron; 
2) zmiana danych rejestrowych Stron; 
3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

§ 8 

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne

obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez

Strony,  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  powszechny  właściwy  miejscowo  dla
Zamawiającego.

3. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:
- ze strony Zamawiającego: ……………………………………………..  
- ze strony  Wykonawcy: ……………………………………………..  

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

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy;

WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY
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