Załącznik nr 4 – Wzór umowy
UMOWA NR …………./ES/2021
zawarta w dniu ………………………… r. w Kraśniku pomiędzy:

Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 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:
Ireneusza Ofczarskiego – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a:
…………………………….
……………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą,
zwanymi łącznie Stronami.
§1
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ubrań roboczych dla pracowników
KPWiK Sp. z o.o” , przeprowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w
Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa ubrań roboczych na potrzeby Zamawiającego.
3. Dostarczone produkty powinny być wykonane z tkanin i materiałów krajowych
producentów lub producentów z obszaru UE, zgodnie z odpowiednimi normami
i obowiązującymi przepisami, m. in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
4. Ubrania powinny być wykonane w technologii i z materiałów o parametrach określonych
w załączniku cenowym, umożliwiającej pranie w pralkach automatycznych w temp.do
60ºC, przy użyciu standardowych środków piorących .
5. Dostarczone środki ochrony indywidualnej muszą posiadać trwałe oznaczenie znakiem CE.
6. Każdy z dostarczonych produktów musi być opatrzony metką/etykietą pozwalającą na
identyfikację producenta, jakość wykonania, skład materiałowy, rozmiar, piktogram na
odzieży (w przypadku odzieży antyelektrostatycznej) wg. kategorii, itp.
7. Na dostarczoną odzież roboczą Dostawca dołączy Deklarację Zgodności z odpowiednimi
PN.
8. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń i nie będące
przedmiotem praw osób trzecich.
9. Strony ustalają, że określone w załączniku nr 1A ilości są ilościami orientacyjnymi.
Rzeczywiście dostarczona ilość ubrań roboczych będzie uzależniona od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia ich większej lub

mniejszej ilości.
10.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy, w tym
parametry oraz inne właściwości przedmiotu umowy, a także ceny jednostkowe znajdują się
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz w Ofercie Dostawcy z dnia
…………. (dalej: Oferta). SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Oferta stanowią
integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy partiami według
każdorazowo zgłoszonego przez Zamawiającego zamówienia w sposób określony
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.
3. Dostawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób
określony w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw nie później niż w terminie 21 dni
roboczych od daty przesłania zamówienia.
5. Strony uzgadniają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy
w ilościach określonych w SIWZ oraz formularzu ofertowym ani do wyczerpania kwoty
określonej w § 4 ust. 1 i z tego tytułu Dostawca nie będzie dochodził odszkodowania.
§3
Czas trwania umowy ustala się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie złożonej oferty w wysokości
netto ………………… złotych (słownie: ………………………). Ogółem kwota brutto: ……………….
złotych (słownie: ………………………).
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Dostawcy ma charakter szacunkowy, zapłacie podlegać
będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw, uzależnionych od potrzeb
Zamawiającego, wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1A.
3. W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku
od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część dostaw wykonaną
po tym terminie ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto
pozostanie bez zmian.
4. Zapłata za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi na rachunek bankowy
rozliczeniowy znajdujący się w elektronicznym wykazie przedsiębiorstw prowadzonym
przez Krajową Administrację Skarbową Nr …………………………………………...w terminie 30 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Dostawcy.
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP): 715-020-02-47.
8. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………………………. .
§5
1. Dostawca zobowiązuje się każdą zamówioną część przedmiotu umowy dostarczyć do
Magazynu KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik w godz.8.00do
14.00 na własny koszt i ryzyko. Dostawa obejmuje również rozładunek i przeniesienie
dostarczonych materiałów na miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.
2. Odbioru w dniu dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego w zakresie jej zgodności
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z zamówieniem, umową i fakturą, jak również ze wzorem dostarczonym do
KPWiK Sp. z o.o. w momencie składania ofert.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia produktu w zakresie zgodności
z wymaganiami określonymi w SIWZ.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty nie spełniają wymagań SIWZ lub
niniejszej umowy, tj. nie posiadają wymaganych oznaczeń, są wykonane z materiałów
innych niż wymagane lub są innych producentów niż dopuszczeni przez Zamawiającego
i/lub są niezgodne ze wzorem dostarczonym do KPWiK Sp. z o.o. w momencie składania
ofert, Dostawca odbierze je na własny koszt i dostarczy nowe spełniające powyższe
wymagania w czasie nie dłuższym niż 7 dni.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie
reklamacyjne i prześle je do Dostawcy faksem na numer ………………………………. lub pocztą
elektroniczną na adres ………………….
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
wymiany towaru na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towarów.
Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni
roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku braku zajęcia stanowiska przez Dostawcę
w terminie 3 dni roboczych uznaje się, iż Dostawca uznał reklamację za zasadną.
Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 7 dni
roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji lub w terminie 7 dni roboczych po
bezskutecznym upływie terminu na jej rozpatrzenie określonego w ust. 7.
Jeżeli Dostawca nie wymieni wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym
w ust. 9 Zamawiający może od umowy odstąpić bez zapłaty odszkodowania w terminie
30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.
§6

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy, w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 1 % Wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji
dostaw;
2) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto
wadliwego lub brakującego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie
wadliwego towaru lub w dostawie brakującego towaru;
3) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 15 %
Wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Dostawca
odstąpi od umowy z przyczyn za które odpowiada Dostawca.
2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej Dostawcy wynikającej z wystawionej przez
niego faktury na co Dostawca wyraża zgodę.
3. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty
doręczenia mu noty obciążeniowej.
4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach ogólnych
określonych w kodeksie cywilnym – przewyższającego wysokość kar umownych.
§7
Za nieterminową płatność faktur Dostawca może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.
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§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy jeżeli:
1) Dostawca przerwał wykonywanie umowy - w terminie 30 dni od dnia przerwania
wykonywania umowy przez Dostawcę,
2) Dostawca nie rozpoczął realizacji dostaw lub opóźnia się w realizacji dostawy;
w takim przypadku Zamawiający wyznaczy Dostawcy dodatkowy termin na
dostarczenie przedmiotu umowy; w przypadku braku spełnienia świadczenia w tym
terminie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30
dni od dnia, w którym upłynął dodatkowy termin realizacji dostawy;
3) Dostawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia niezgodności realizacji
zamówienia zgodnie z umową lub stwierdzenia nienależytego wykonywania
zobowiązań przez Dostawcę;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 4 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust.
2 pkt.1-3 Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie za szkody wynikłe
z opóźnienia Dostawcy.
5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy, Strony
dokonają jej rozliczenia według stanu dostaw na dzień wskazany w oświadczeniu o
odstąpieniu od umowy jako termin odstąpienia od umowy.
7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których
mowa w ust. 2 umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące kar
umownych uważa się za obowiązujące.
§9
1. Osobami upoważnionymi z ramienia KPWiK Sp. z o.o. do każdorazowego zgłaszania
zamówień są:
1) …………………..;
2) …………………..;
2. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia na nr fax-u Dostawcy …………………., lub
e-mailem na adres poczty elektronicznej Dostawcy ……………...
3. Dostawca będzie potwierdzał zamówienie i informował o terminie dostawy na nr fax-u
Zamawiającego …………………………., lub e-mailem na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego ……………………………….
§ 10
1. Dostawca (Gwarant) udziela 12 miesięcy gwarancji na dostarczony asortyment. Termin
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ten jest liczony od dnia wykonania konkretnej dostawy dla każdego dostarczonego
elementu oddzielnie.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu
umowy, ujawnionej przy odbiorze lub ujawnionej w czasie użytkowania Zamawiający jest
uprawniony do:
1) 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;
2) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;
3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak
i utracone korzyści Zamawiającego lub osoby trzeciej jeżeli są skutkiem wystąpienia
wad),
4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad
lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy,
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest
zobowiązany do:
1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady
2) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 3,
3) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 4.
5. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,
o których mowa w ust. 4.
6. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji dla rzeczy
obarczonej wadą zostaje przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do
momentu jej skutecznego usunięcia.
7. W przypadku wystąpienia wad, które będą się powtarzały lub których nie da się usunąć,
nastąpi wymiana rzeczy obciążonych tymi wadami na koszt Gwaranta.
8. Gdy Gwarant nie przystąpi do usuwania wad lub nie zdoła ich usunąć w czasie
odpowiednim, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (zastępcze
wykonanie).
9. Termin rozpatrzenia przez Gwaranta zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wynosi
5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
10. Nierozpoznanie przez Gwaranta zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji w terminie
określonym w ust. 9 uważa się za uznanie jej w całości za zasadną.
11. Termin na usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady wynosi 10 dni roboczych od
dnia rozpatrzenia reklamacji lub od upływu terminu określonego w ust. 9 i może zostać
przedłużony w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek
Gwaranta.
12. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą dostarczenia do Zamawiającego rzeczy
wolnej od wad, zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ
i złożonej ofercie.
13. O każdej wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie wyznaczonego przedstawiciela
Gwaranta w terminie 10 dni roboczych od dnia ujawnienia wady, a następnie potwierdza
zgłoszenie faksem na numer …………………… lub e-mailem na adres: …………….. . O zmianie
wyznaczonego przedstawiciela Gwaranta oraz numeru telefonu, numeru faxu oraz
adresu e-mail do zgłaszania wad Dostawca powiadomi Zamawiającego w formie
pisemnej niezwłocznie po dokonaniu zmiany, nie później jednak niż 5 dni od dnia jej
dokonania. W przypadku gdy Dostawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie danych,
o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonanie zgłoszenia reklamacji przez
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Zamawiającego na dotychczasowe numery lub adresy uznaje się za skuteczne.
14. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania
zgłoszenia oraz wskazać sposób i termin usunięcia wady.
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z rękojmi za wady.
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru oferty Dostawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności wymienionych w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień
w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
§ 13
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania – spór rozstrzygnie
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

Załączniki :
1) Załącznik cenowy nr 1A

6

