
  

        

 

UMOWA 

  

zawarta w dniu  ……………………… w Gubinie, pomiędzy:  

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 

ul. Śląska 36. 66-620 Gubin 

NIP: 926-10-00-423, REGON: 970361280, KRS: 0000187366 

reprezentowanym przez:  Leszka Lindę – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a: 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………                                       

………………………………………………………………… 

reprezentowanego przez: …………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania 

ofertowego    w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.  

   
§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu wskazanego w poniższej tabeli:  

  

  

  

 

2. Dostawa nowych modułów radiowych będzie realizowana sukcesywnie w okresie 

obowiązywania umowy:  

a) przedmiot oraz wielkość każdorazowych dostaw częściowych określi Zamawiający                  

w zamówieniu,  

b) Wykonawca zapewni sukcesywne dostawy częściowe, w czasie do 14 dni od momentu 

wysłania zamówienia pocztą elektroniczną,  

c) miejscem dostaw będzie siedziba Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich            

Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin,  

d) Wykonawca gwarantuje dostawę modułów radiowych, własnym transportem do siedziby 

Zamawiającego. Koszt dostawy oraz rozładunku jest wliczony w cenę,  

Nazwa Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Moduł radiowy 650   

Razem - -  

VAT – 23% - -  

Ogółem - brutto - -  



  

        

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonej partii modułów lub 

braków ilościowych, powiadomi on niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę.  

  

3. Gwarancja obejmuje od daty dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę na okres 

120 miesięcy dla modułów radiowych:  

a) Zamawiający w okresie gwarancji ma prawo złożyć do Wykonawcy reklamację na 

dostarczony przedmiot umowy,  

b) warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona przez Wykonawcę.  

  

§ 2  

1. Umowa obowiązuje do 31.12.2022 r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi 

w:  

a) niniejszej umowie,  

b) zapytanie ofertowe,  

c) formularz ofertowy Wykonawcy.  

3. Powyższe dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.  

  

§3  

1. Strony ustalają wartość szacunkową umowy w walucie PLN w wysokości:    

netto: …………………… zł 

VAT 23% ………………..zł 

brutto: ………………….. zł  
(słownie ………………………………………………………………………….. 00/100) 

 

  

2. Cena  w § 1 i 3 nie może ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.  

  

3. Ilość nowych modułów radiowych  jest ilością szacunkową i może ulec zmianie przy 

zachowaniu ceny jednostkowej określonej w § 1.  

  

§ 4  

1. Miejscem odbioru zamówionego towaru jest siedziba Zamawiającego: Przedsiębiorstwo 

Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36,66-620 Gubin. 

2. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia od Wykonawcy i stwierdzenia 

zgodności zamówieniem z ramienia Zamawiającego będzie: Tadeusz Biedziuk - magazynier  

3. Koszty transportu do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36 ponosi 

Wykonawca.  

  



  

        

§5  

1. Należności, za dostarczoną i odebraną partię towaru, będą wypłacane w terminie 30 dni 

po złożeniu faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2. Wraz z dostawą Wykonawca dołączy do faktury specyfikację ilościową dostarczonego 

przedmiotu zamówienia.  

§6 

1. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z płatności w stosunku do 

Wykonawcy będą naliczone ustawowe odsetki.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy do kar umownych w 

następujących przypadkach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

2) w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych a nie zapłaconych dostaw,  

3) w przypadku długotrwałego braku kontaktu z Wykonawcą wskazującego na brak 

zainteresowania wykonaniem umowy,  

4) powtarzające się wielokrotnie wady regenerowanych wodomierzy,  

5) w przypadku kiedy Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z 

umowy, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania. Po 

bezskutecznym upłynięciu wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo do zerwania 

umowy.  

  

§7  

1. W przypadku rezygnacji lub nieprzystąpienia Wykonawcy do realizacji niniejszej umowy 

zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10% ceny całkowitej brutto określonej łącznie w 

§3, ust. 1:  

a) w przypadku zerwania umowy z przyczyn określonych w §6, ust.2 pkt. 3)-5)  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej 

brutto określonej łącznie w §3, ust. 1,  

b) jeżeli kara umowna określona w §7, ust.1 nie pokryje w całości poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych,  

c) w przypadku opóźnienia dostawy, wdrożenie raz konfiguracji  systemu zdalnego odczytu 

w terminie wskazanym w §  1 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną 

w wysokości 1% ceny całkowitej brutto określonej łącznie w §3, ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia,  

d) w przypadku opóźnień w przyjęciu dostawy wynikających z winy Zamawiającego 

zapłaci on karę umowną Wykonawcy w wysokości 0,1% od wartości usługi, za każdy 

dzień zwłoki,  

e) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, które ponosi 

Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 10 % ceny całkowitej 

brutto określonej łącznie w §3, ust.1.  



  

        

 

 

 

§ 8  

1. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty dostawy                    

o wykrytych wadach w jakości wodomierzy.  

2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Zamawiający może zażądać sprawdzenia partii 

nowych/poddanych legalizacji wodomierzy w niezależnym laboratorium, które posiada 

niezbędne uprawnienia do wykonywania badań, a jego wyniki będą rozstrzygać reklamację. 

Koszty badania wykonanego przez laboratorium pokryje strona przegrywająca.  

3. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na niekorzyść Wykonawcy dodatkowo pokryje 

on koszt wymiany wadliwych wodomierzy na właściwe, wynikające z zamówienia pisemnego     

w czasie 7 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji.  

§9  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

                                                               §10                                                                 

Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej.  

  

§11  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

umowy.   

   

  

  

  

………………………….  

WYKONAWCA  

………………………….  

ZAMAWIAJACY  

  


