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Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
 

UMOWA NR ….. /NS/2018 
dostawy cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej 

 
zawarta ………………..r. w Kraśniku  

w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 
na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
pomiędzy:  

 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku przy ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, 
REGON 430073641 reprezentowaną przez: 
 
dr Waldemara Suchanka – Prezesa Zarządu     
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”  
 
a: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 
 
zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”. 

 
 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 
2018) zestawu cysterny z podwoziem marki ……………….. model …………………… do przewozu i 
dystrybucji wody do picia. Zestaw, na dzień odbioru, musi spełniać wymagania 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1990), jak i norm jakościowych. 
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy: 

1) Ogólne wymagania w stosunku do zestawu: 
a) zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji ……………, 
b) dopuszczalna masa całkowita /dmc/ zestawu – …………. kg, 
c) zbiornik na całej powierzchni obudowany osłoną termoizolacyjną zabezpieczoną na 

całej powierzchni płaszczem zewnętrznym ze stali nierdzewnej gat. …………… 
(powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką mazerowania), 

d) podwozie przystosowane do przemieszczania (ciągnięcia) przez samochód dostawczy 
o dmc do 3,5 Mg – poprzez zaczep kulowy, 

e) zestaw jest funkcjonalny, bezpieczny, trwały i estetyczny. Ponadto wszystkie 
elementy poza układem nośnym podwozia wykonane ze stali nierdzewnej gat. 
………………….., 

f) zestaw wykonany w ten sposób aby można go było odpiąć od pojazdu ciągnącego i 
pozostawić samodzielnie w bezpiecznej, roboczej pozycji, 

g) wszelkie opisy zestawu / opisy piktogramów umieszczone na zestawie w języku 
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polskim, 
h) instrukcja obsługi zestawu – w języku polskim, 
i) książka gwarancyjna zestawu – w języku polskim, 
j) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz 

niezbędnych do rejestracji zestawu, 
k) posiada wyposażenie niezbędne do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 

Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1990), 
l) gwarancja na kompletny zestaw – …………………. miesiące/miesięcy. 

2) Wymagania w stosunku do zbiornika wody: 
a) wykonany jako jednokomorowy dwuścienny z warstwą termoizolacyjną między 

ściankami, obie ścianki zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej gat. ……………………, 
b) grubości ścianek zbiornika: 
> ścianka wewnętrzna - …….. mm, 
> ścianka zewnętrzna (płaszcz) - …….. mm, 
d) izolacja termiczna o grubości ……… mm, 
e) właz górny DN…… z pokrywą zamykaną na kłódkę, zabezpieczony przed dostępem 

osób nieupoważnionych, z uszczelnieniem zapobiegającym wylewaniu wody w 
trakcie jazdy oraz wnikaniem (do wewnątrz) zanieczyszczeń typu pyły i owady, 

f) wodowskaz wykonany z materiału nietłukącego się i zabezpieczony przed 
zamarzaniem – np. poprzez jego demontaż w okresie niskich temperatur.  
Na zbiorniku zainstalowane zawory odcinające umożliwiające demontaż 
wodowskazu, 

g) wyposażony w uchwyt, stopień, drabinkę i podest umożliwiające bezpieczne 
wchodzenie na pomost obsługowy. Podest dookoła cysterny pokryty blachą 
ryflowaną w celu ochrony przed poślizgiem. Całość wykonana ze stali nierdzewnej 
gat. …………………, 

h) wyposażony w odpowietrznik zabezpieczający zbiornik przed nadciśnieniem w 
czasie napełniania z sieci wodociągowej oraz zabezpieczający zbiornik przed 
podciśnieniem w czasie jego opróżniania. Odpowietrznik ma działać samoczynnie 
oraz ma być zbudowany w ten sposób aby do wewnątrz nie przedostawały się 
zanieczyszczenia np. pyły, woda opadowa, owady itp., 

i) skrzynka umocowana na zbiorniku oraz podzielona poziomą przegrodą na dwie 
niezależne komory; dolna komora na zawory - spustowy i do napełniania oraz kurki 
czerpalne; górna komora na wyposażenie tj. wąż do napełniania, klucz, zapasowe 
kurki czerpalne i ewentualnie inne akcesoria. Całość wykonana ze stali nierdzewnej 
gat. …………….. i zamykana na klucz(e), 

j) wyposażony w zawory czerpalne, (minimum 2 szt. o średnicy ø 25 /1 cal/ 
każdy) umieszczone z tylu zbiornika (tył przyczepy) i zamykane w skrzynce. 
Zawory rozmieszczone tak by wygodnie napełniać podstawione pod nie 
naczynia tj. powinny mieć łatwo demontowane wylewki przedłużające w celu 
podstawienia pod nie naczynia na wodę,  

k) pojemność ……………. dm3 (maksymalna możliwa przy zachowaniu dmc przyczepy 
2000kg), 

l) wyposażony w króciec z zaworem odcinającym zakończony szybkozłączką 
aluminiową strażacką ø75 z zaślepką do napełniania zbiornika wodą z hydrantu 
pod ciśnieniem ok. 4 bar. Napełnianie wężem strażackim poprzez ten zawór 
będzie podstawowym sposobem wlewania wody do zbiornika, 

m) wyposażony w króciec spustowy, do całkowitego opróżniania zbiornika z 
zaworem odcinającym i wyjściem na końcówkę węża strażackiego ø 75 z 
zaślepką, umieszczony w zamykanej skrzynce. Dopuszcza się by tę funkcję 
spełniał króciec do napełniania. Króciec ma mieć zaślepkę strażacką, 
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n) kształt zbiornika - brak specjalnych wymagań z tym, że całkowita wysokość 
zestawu nie może przekraczać 220 cm, 

o) posiada atest Państwowego Zakładu Higieny (łącznie z zaworami), 
p) wyposażony w wąż strażacki z końcówkami (szybkozłącza aluminiowa) ø 75 i 

długości 10m, do napełniania zbiornika, 
q) klucz do końcówek węża - ……… szt., 
r) zawory czerpalne zapasowe identyczne z zamontowanymi - 2 szt., 
s) wylewki identyczne z zamontowanymi – 2 szt., 
t) cała armatura wykonana ze stali nierdzewnej gat. ………………………., 
u) zbiornik (płaszcz zewnętrzny) oznaczony (w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

po bokach i z tyłu trwałą informacją o treści: «WODA DO PICIA KPWiK  
Sp. z o.o. tel. 994». Ewentualne logo Zamawiającego dostarczone będzie w 
formie elektronicznej po podpisaniu umowy. 

UWAGA: Wszystkie zamontowane zawory odcinające są kulowe. 
3) Wymagania w stosunku do podwozia: 

a) dopuszczalna masa całkowita zestawu …………. kg, 
b) Ilość osi - dwie (tandem), 
c) szerokość przyczepy – …………………… cm, 
d) zaczep (sprzęg) –  kulowy, 
e) komplet ogumienia wielosezonowego,  
f) koło zapasowe identyczne z zamontowanym. Koło umieszczone w przedniej 

części przyczepy, 
g) niezbędne wyposażenie w tym, 2 kliny pod koła, klucz do kół, trójkąt 

ostrzegawczy oraz podnośnik odpowiedni do masy zestawu, przewód 
elektryczny - całość wyposażenia umieszczona w estetycznej skrzyni z blachy 
nierdzewnej zamykanej na klucz. Skrzynia umocowana na podwoziu, 

h) hamulec roboczy najazdowy oraz dodatkowy hamulec postojowy uruchamiany 
ręcznie, 

i) koło podporowo-manewrowe, pełnogumowe, z płynną regulacją wysokości – obrót 
koła 360°, 

j) konstrukcja przyczepy w całości wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub 
równoważnej, 

k) nadkola z materiału nierdzewnego (ze stali nierdzewnej lub tworzywa 
sztucznego), 

l) instalacja elektryczna 12 VDC. Wtyka elektryczna do podłączenia pojazdu 
ciągnącego 7 pinowe. Dopuszcza się inną wtykę ale ma mieć adapter z wyjściem 
na 7 pinów, 

m) przewód elektryczny zakończony złączami 7 pionowymi do połączenia instalacji 
oświetleniowej przyczepy z pojazdem ciągnącym, 

n) wszystkie wymagane przepisami dokumenty o dopuszczeniu do ruchu drogowego 
i rejestracji. 

§2 
1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy w ciągu …….. dni od daty 
podpisania umowy. 
2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 
zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

1) SIWZ, która stanowi integralną cześć niniejszej umowy, 
2) ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 

3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Kupującego:  
ul. Głęboka 27, 23-200 Kraśnik na własny koszt i własnym staraniem. 
4. Przed zrealizowaniem dostawy Sprzedający uzgodni z Kupującym konkretny dzień i 
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godzinę dostarczenia przedmiotu zamówienia do KPWiK Sp. z o.o. 
 

§3 
1. Za dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie 
zgodnie z ofertą Sprzedającego na kwotę netto ……………. zł (słownie: ……………………….) , 
brutto …………………………… zł (słownie: ……………………………….).  
2. W przypadku zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) 
wynagrodzenie brutto Sprzedającego ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość 
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 
3. Sprzedający uprawniony jest do wystawienia faktury po komisyjnym, protokolarnym 
odbiorze przedmiotu umowy. 
4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury. Zapłata nastąpi przelewem na 
wskazane w fakturze konto Sprzedającego. 
5. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP): 715-020-02-47. 
6. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP): ………………………….. 
 

§4 
1. Do koordynacji realizacji niniejszej umowy Kupujący wyznacza ………………….. 
tel…………………, e-mail ……………………….  
2. Do koordynacji realizacji niniejszej umowy Sprzedający wyznacza ………………….. 
tel…………………, e-mail ……………………….  
 

§5 
1. Odbioru dostarczonego zestawu dokona komisja wyznaczona przez Kupującego  
w zakresie zgodności z SIWZ, ofertą i zawartą umową. Odbiór zestawu potwierdzony 
zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez strony. 
2. W razie stwierdzenia przez Kupującego podczas odbioru przedmiotu zamówienia,  
że dostarczony zestaw jest niezgodny z SIWZ i umową tj. nie spełnia określonych wymagań, 
Sprzedający dokona wymiany dostarczonego zestawu na zgodny z SIWZ i umową w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o niezgodności. 
3. Sprzedawca razem z zestawem przekaże Kupującemu: 

a) książkę gwarancyjną, 
b) instrukcję obsługi w języku polskim, 
c) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz do 

rejestracji. 
 

§6 
1. Sprzedający (Gwarant) udziela Kupującemu gwarancji na dostarczony kompletny 

przedmiot umowy na okres ………………………….. miesięcy. 
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
3. Gwarant odpowiada wobec Kupującego z tytułu gwarancji za cały przedmiot umowy. 
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Kupujący jest 

uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca 

w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany 
tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
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b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści Kupującego lub osoby trzeciej jeżeli są skutkiem wystąpienia wad), 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad 

lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt c) 
niniejszej umowy, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej określonej 
w pkt d. 

5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Kupującego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu umowy na wolna od wad, 

b) terminowego spełnienia żądania Kupującego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 
wad, 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 4 pkt c i e, 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4 pkt d. 

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Kupującego za realizację wszystkich zobowiązań, 
o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje 
przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 
usunięcia, a w przypadku wad uniemożliwiających używanie pojazdu – okres gwarancji 
biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wady. 

8. W przypadku wystąpienia wad, które będą się powtarzały lub których nie da się usunąć, 
Gwarant na własny koszt dokona wymiany elementów, podzespołów lub układów 
dotkniętych ww. wadami. 

9. Gdy Gwarant nie przystąpi do usuwania wad lub nie zdoła ich usunąć w czasie 
odpowiednim, Kupujący ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (zastępcze 
wykonanie). 

10. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego wynosi 5 dni roboczych od dnia 
jej zgłoszenia. 

11. Nierozpoznanie reklamacji w terminie określonym w ust. 10 uważa się za uznanie jej  
w całości za zasadną. 

12. Termin na usunięcie zgłoszonej wady wynosi 10 dni od dnia rozpatrzenia gwarancji 
lub od upływu terminu określonego w ust. 11 i może zostać przedłużony w wyjątkowych 
sytuacjach za zgodą kupującego na pisemny wniosek Gwaranta. 

13. O każdej wadzie Kupujający powiadamia telefonicznie wyznaczonego przedstawiciela 
Gwaranta w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, a następnie potwierdza zgłoszenie 
e-mailem oraz przesyłką poleconą na wskazane przez Gwaranta: numer telefonu, adres e-
mail oraz adres pocztowy. O zmianie wyznaczonego przedstawiciela Gwaranta oraz 
numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu pocztowego do zgłaszania wad Gwarant 
powiadomi Kupującego w formie pisemnej niezwłocznie po dokonaniu zmiany, nie później 
jednak niż 5 dni od dnia jej dokonania. 

14. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 
zgłoszenia oraz wskazać sposób i termin usunięcia wady. 

15. Dane teleadresowe Stron w okresie obowiązywania gwarancji: 
a)  Kupujący będzie dokonywał zgłoszeń reklamacyjnych na nr tel ………………….., e-mail 

…………………………., adres pocztowy …………………........................., 
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b) Gwarant będzie potwierdzał fakt otrzymania zgłoszenia wraz ze wskazaniem sposobu i 
terminu usunięcia wady na e-mail …………………………., adres pocztowy 
………………….......................... . 

16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 
wynikających z rękojmi za wady. 

17. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą min. raz do roku w okresie obowiązywania 
gwarancji. 

 
§7 

1. Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego karami umownymi: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust 1 
niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust 1, za każdy dzień opóźnienia; 
b) za opóźnienie w wymianie samochodu wadliwego w sytuacji o której mowa w § 5 ust 2 
niniejszej umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust 
1, za każdy dzień opóźnienia; 
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w 
okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 
d) za odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego z przyczyn leżących po 
stronie Sprzedającego w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 
3 ust 1; 

2. Zapłata kary umownej na rzecz Kupującego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej 
wysokości kary z kwoty należnej Sprzedającemu wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury, na co Sprzedający wyraża zgodę. 
3. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 
doręczenia mu noty obciążeniowej. 
4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5. W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Kupujący zachowuje 
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych  
w Kodeksie cywilnym. 
 

§8 
Za nieterminową płatność faktury Sprzedający może domagać się zapłaty odsetek  
w wysokości ustawowej.  

 
§9 

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie dostarczenia przedmiotu 
umowy w terminie określonym w § 2 ust 1 niniejszej umowy – w terminie 30 dni od dnia 
upływu tego terminu. 

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 
 i wskazaniem terminu odstąpienia. 

3. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości z przyczyn, o których mowa w 
ust. 1, umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące kar umownych 
uważa się za obowiązujące.  
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§10 
Sprzedający nie może bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem jej nieważności dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych 
praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub 
czynności wywołującej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z niniejszej 
umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywanie zastawu czy 
objęcie umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione 
czynności dokonane bez uzyskania wymaganej zgody Kupującego są względem Kupującego 
bezskuteczne. 
 

§11 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Sprzedającego złożona  
w postępowaniu przetargowym stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§12 
1. Kupujący dopuszcza zmianę umowy w sytuacjach, o których mowa w § 24 ust. 1 

Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. 
 

 
§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 1025. późn. 
zm.). 
 

§14 
Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Kupującego. 
 

§15 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Kupującego, jeden dla Sprzedającego. 
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