
Numer zamówienia: ES/252/4/2022 
 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
UMOWA NR    …………/ES/2022 

zawarta w dniu ………………. r. w Kraśniku  
w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawa wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”, 
przeprowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień  
w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

pomiędzy: 
 

Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 3A,  
23-210 Kraśnik, wpisanym 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 reprezentowanym przez: 
Ireneusza Ofczarskiego – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….., 
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą. 

§ 1  

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na 
sukcesywnej dostawie wodomierzy, uszczelek oraz plomb do wodomierzy1 w sposób i na warunkach 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy wykaz ilości, rodzajów, parametrów oraz innych wymagań, a także cen jednostkowych 
dotyczących wodomierzy, uszczelek oraz plomb do wodomierzy2 znajduje się w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie Dostawcy. SIWZ wraz ze wszystkimi 
załącznikami oraz oferta Dostawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 2  

1. Dostawca zobowiązuje się do: 
1) dysponowania pełnym asortymentem, do dostarczania którego zobowiązał się w złożonej ofercie, 

w celu zapewnienia realizacji zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie określonym 
w pkt 4; 

2) dostarczania przedmiotu umowy według zgłoszonego przez Zamawiającego zapotrzebowania;  
3) niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz poinformowania Zamawiającego o 

terminie jego realizacji; 
4) zrealizowania zamówienia w terminach określonych w § 9 niniejszej umowy; 
5) dostarczenia własnym kosztem i staraniem towaru do magazynu Zamawiającego; 
6) stosowania się w trakcie realizacji zadania do zaleceń, uwag itp. przekazywanych przez 

Zamawiającego w ramach nadzoru nad dostawą. 
§ 3  

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) odbioru dostawy przez upoważnionych do tego pracowników Zamawiającego; 
2) sprawdzenia zgodności dostawy z zamówieniem i przedłożoną fakturą lub poświadczonym 

dowodem dostarczenia towarów; 
3) terminowej zapłaty za dostarczony towar. 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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§ 4  

1. Dostawy będą realizowane do magazynu Zamawiającego znajdującego się w Kraśniku przy ul. 
Granicznej 3A; dostawa obejmuje również rozładunek i przeniesienie dostarczonych materiałów we 
wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 14.00. 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór dostawy będzie poświadczony dowód dostarczenia 
towarów lub faktura przedstawiona przez Dostawcę. W przypadku potwierdzenia dostarczenia 
towaru przez wystawienie dokumentu innego niż faktura, faktura zostanie dostarczona pocztą. 

4. Osobami upoważnionymi do prowadzenia odbioru i podpisania faktury oraz kontaktu  
z dostawcami są: 

1) Iwona Sabeł 
2) Nina Oleszko 
3) Michał Bis 
4) Marek Kurnik 

5. Dostarczony towar musi być zgodny z ofertą (w szczególności z dokumentami potwierdzającymi 
jakość dostarczanych materiałów, dołączonymi do oferty oraz w cenie zaoferowanej 
w postępowaniu przetargowym) oraz niniejszą umową. 

§ 5  

1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający złoży Dostawcy reklamację w formie 
pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej na adres: …………………. 

2. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć i przekazać Zamawiającemu swoje stanowisko na adres e-
mail, z którego wysłano reklamację, w terminie 3 dni od dnia przekazania mu pisemnej reklamacji; 
jeżeli Dostawca nie przedstawi swojego stanowiska w terminie 3 dni, to po ich upływie reklamację 
strony poczytają za uznaną w całości. 

3. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 14 dni od dnia 
rozpatrzenia reklamacji. 

4. Jeżeli Dostawca nie wymieni wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w ust. 3 
Zamawiający może odstąpić od umowy w części niewykonanej bez zapłaty odszkodowania. 

§ 6  

1. Dostawca udziela, licząc od daty dostawy, 36 miesięcy gwarancji na dostarczone towary. 

2. Dostawca w dniu dostawy dostarczy karty gwarancyjne oddzielnie dla każdego urządzenia objętego 
gwarancją. 

3. W okresie gwarancji zgłoszeń o awarii dostarczonego towaru Zamawiający będzie dokonywał w 
formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej na adres: …………………... 

4. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na nowe nie 
później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o awarii. 

5. Dostawca ponosi koszty związane z dostawą towarów określonych w ust. 4.  

§ 7  

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 
złożonej oferty Dostawcy w wysokości netto: ……………………… zł (słownie: …………………………)  
brutto: ………………………. zł (słownie: …………………………). W przypadku zmiany przepisów w zakresie 
wysokości podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto Dostawcy za część dostaw 
wykonaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto 
pozostanie bez zmian. 
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2. Wynagrodzenie należne Dostawcy za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczanym jako 
iloczyn ceny jednostkowej danego asortymentu określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
oraz faktycznie dostarczonej ilości towarów. 

3. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje cenę dostarczonych towarów wraz z kosztami dostawy  
i rozładunku u Zamawiającego.  

4. Ceny jednostkowe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy obowiązują do końca 
realizacji umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NIP): 715-020-02-47. 

6. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NIP): ………………………... 

§ 8  

1. Podstawą zapłaty za dostarczony towar jest prawidłowo wystawiona faktura. 

2. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy rozliczeniowy znajdujący się w 
elektronicznym wykazie przedsiębiorców prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową 
Nr ……………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. 

3. Zmiana powyższego rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego 
poinformowania Zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 9   
Harmonogram dostaw:3 

1) I dostawa – do dnia 31.05.2022 r.: 
a) wodomierz statyczny ultradźwiękowy DN 15 – 50 kompletów 
b) wodomierz statyczny ultradźwiękowy DN 20 – 50 kompletów  
c) wodomierz statyczny DN 15 – 140 kompletów 
d) wodomierz statyczny DN 20 – 140 kompletów 
e) wodomierz statyczny DN 25 – 20 kompletów 
f) wodomierz statyczny DN 32 – 3 kompletów 
g) plomba na wodomierz DN 15 – 500 kompletów 
h) plomba na wodomierz DN 20 – 450 kompletów 
i) plomba na wodomierz DN 25 – 30 kompletów 
j) plomba na wodomierz DN 32 – 6 kompletów 

2) II dostawa – do dnia 31.07.2022 r.: 
a) wodomierz statyczny DN 15 – 100 kompletów 
b) wodomierz statyczny DN 20 – 100 kompletów 
c) wodomierz statyczny DN 50 – 3 komplety 
d) wodomierz statyczny DN 80 – 1 komplet 

3) III dostawa – do dnia 30.09.2022 r.: 
a) wodomierz statyczny DN 15 – 145 kompletów 
b) wodomierz statyczny DN 20 – 65 kompletów 

§ 10  

 
3 W umowie zostaną ujęte terminy dotyczące asortymentu, na dostawę którego zostanie zawarta umowa. 
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1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
także: 
1) w całości, jeżeli Dostawca nie rozpoczął realizacji dostaw; w takim przypadku Zamawiający 

wyznaczy Dostawcy dodatkowy termin na rozpoczęcie realizacji dostaw; 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 rozpoczęcia realizacji 
dostaw; 

2) w niewykonanej części, jeżeli: 
a) Dostawca 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; 

b) 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; 

c) jeżeli Dostawca nie wymieni wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym 
w § 6 ust. 3 niniejszej umowy - w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu 
określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli 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. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

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

5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 Strony dokonają jej 
rozliczenia według stanu dostaw na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jako 
dzień odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 
Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie za szkody wynikłe z opóźnienia Dostawcy. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 
1 umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące kar umownych uważa się za 
obowiązujące. 

§ 11  

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 0,5% wartości brutto 
wodomierzy lub plomb, których dostawa jest opóźniona za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w realizacji dostawy; 

2) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w wymianie rzeczy wadliwych w wysokości 1% ich wartości brutto; 

3) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Dostawca; 

4) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 1, gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Dostawca. 
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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 może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 

§ 12  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru oferty Dostawcy, chyba że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w § 24 
Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana osób 

wskazanych w umowie), 
2) zmiana danych teleadresowych. 

§ 13  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

§ 14  
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15  
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Dostawcy. 
 

 
 
 

……………………………………                                      …………………………………… 
(Zamawiający)                                                                                                 (Dostawca) 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Wykaz cen jednostkowych poszczególnych rodzajów wodomierzy oraz plomb  

do wodomierzy 


