
Wzór umowy – Tom II SIWZ             Dostawa przenośnego zestawu do monitoringu 
sieci kanalizacyjnej 

 

 
 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 NA PODSTAWIE UMOWY POIS.01.01.00-00-011/12 
 

Dostawa przenośnego zestawu do inspekcji sieci kanalizacyjnej 
 
zawarta w dniu ……………….w Makowie Podhalańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodno-
Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” Sp. z o.o. 34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40 a, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr  KRS: 0000292335, Regon 120570492, NIP 
552-166-57-79  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
……………………- 
……………………- 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 
……………………- 
……………………- 
 
1) W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w postępowaniu przeprowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb przenośny 

zestaw do monitoringu sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic od DN 150 – DN 
600, w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie spełnia wymagania techniczne, a w 
szczególności: 
a) odpowiada wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 
b) jest fabrycznie nowe; 
c) posiada książeczkę gwarancyjną, instrukcje obsługi wraz z ich schematami, katalog 

części zamiennych wydane w języku polskim; 
d) producentem jest : …………………,  

 
§ 2 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
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2.  Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
§ 3 

1. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego w Makowie Podhalańskim, przy ul. 3 Maja 
40 a. 

2. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 700 do 1400 w dniach pracy 
Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie. 

3. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru. 
4. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 
5. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi 
Wykonawca. 

§ 4 
1. Cena jednostkowa urządzenia została określona poniżej i nie może ulec zmianie. 
2.  Wartość całkowita za dostawę urządzenia wynosi: 

 
kwota netto –………………………..zł (słownie: ……………………………………….…zł), 
należny podatek VAT 23 % − ………………….. zł (słownie: …………………………….zł), 
kwota brutto − ………………. zł (słownie: …………………………………………………zł). 
 

§ 5 
1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy po dostarczeniu urządzenia do siedziby 

Zamawiającego, sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności parametrów technicznych 
podanych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymaniu faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 
dni od daty otrzymania faktury. 

3. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Wykonawcy od faktury niezapłaconej w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 

przysługują odsetki ustawowe. 
§ 7 

1. Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialny będzie ………………………….  
2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający 

wyznacza …………………………………………  
 

§ 8 
1. Gwarancją objęty jest cały zestaw. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: 

- 24 m-ce   
2. Części uznane za wadliwe na skutek wady materiału, wykonania lub konstrukcji będą 

wymienione na części nowe wraz z ich montażem, na koszt Wykonawcy. 
3. Reklamacja o uszkodzeniu będzie zgłaszana przez Zamawiającego pisemnie w oparciu o 

komisyjny protokół podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego i będzie 
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni, po czym zostanie określony przez 
Wykonawcę termin wykonania naprawy. 

4. Okres naprawy gwarancyjnej do 14 dni licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do 
Wykonawcy lub krajowego serwisu Wykonawcy. Koszt dostarczenia urządzenia przed i po 
naprawie lub dojazdów serwisantów do zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw gwarancyjnych pojazdu 
spowodowanych winą Wykonawcy. 

6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzić będzie……………………….. 
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§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 
b) 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w 
myśl § 1 ust. 1 terminu dostawy; 
c) 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych. 
 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

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

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

§ 11 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm) oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


