
 

  

                         
               

UMOWA 

 

Zawarta w dniu …………….. r. 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 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się do: „Dostawa materiałów 

wodociągowych do realizacji wymiany przyłączy wodociągowych przy ul. Legnickiej      

w m. Gubin oraz do realizacji budowy sieci wodociągowej w m. Gubinek.” 

 

W ramach zamówienia ZAMAWIAJĄCY wymaga dostawę następujących materiałów do 

wymiany sieci wodociągowej zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

      § 2 

    STANDARDY WYKONYWANIA 

 

 Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z: 

a) warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będącym integralną częścią 

zapytania ofertowego, 

b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat 

technicznych, 

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

. 

 

      § 3 

     WYNAGRODZENIE 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty 

na łączną kwotę w wysokości: 

• netto: ……………... zł 

• VAT 23% ………... zł 

• brutto: …………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………………………………..). 



 

  

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności nie później niż w ciągu 21 dni 

od daty otrzymania faktury (po podpisaniu protokołu odbioru), przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W cenie zawarto wszystkie koszty jakie ponosi Dostawca w związku z realizacją 

zamówienia oraz koszty transportu. 

 

§ 4 

OKRES TRWANIA PRAC 

Dwukrotna dostawa materiałów wodociągowych nastąpi w dni robocze w godz. 7.30 – 14.00 

w następujących terminach: 

Zadanie 1 - dostawa ul. Legnicka m. Gubin do 14 dni od podpisania umowy.   

Zadanie 2 - dostawa m. Gubinek w okresie od 17.04.2023r. do 28.04.2023r.   

 

§ 5 

ODBIÓR PRAC 

1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w dniu dostawy wszystkich 

materiałów przez Dostawcę. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

2. W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Dostawca zobowiązany jest  zawiadomić 

Zamawiającego o ich usunięciu oraz akceptacji terminu na odbiór zakwestionowanych 

materiałów jako wadliwych. 

                                                                                         

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za spóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień spóźnienia                   

w wysokości  1% wartości określonej w § 3 ust. 1, 

b) za spóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze,         

w wysokości 0,5% wartości określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień spóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, wskutek 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wartości określonej       

w § 3 ust. 1. 

3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy, wskutek 

okoliczności leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 20% wartości określonej                 

w § 3 ust. 1. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego 

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

 

§ 7 

WARUNKI GWARANCJI 

 Na przedmiot umowy Dostawca udziela: 5 letniej gwarancji na materiał i zobowiązuje się 

do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 1 Zamawiający obciąży 

Dostawcę kosztami usunięcia usterek. 

 Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.  

 

 

 

 

 



 

  

 

§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd 

właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1,2,4. 

 

 

§ 9 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Odpowiedzialność materialną Wykonawcy, strony wspólnie ograniczają do wysokości 

ubezpieczenia OC Wykonawcy nie mniejszą niż 50.000 zł. 

 

§ 10 

FORMA UMOWY 

Umowę sporządzono na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

 

      

       WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 .........................................     ................................................... 
 


