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WZÓR UMOWY nr 11/D/2020  

 

Zawarta w dniu ……………….. w Mikołowie,  pomiędzy: 

 

Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.288.500,00 zł, NIP: 635-10-06-267, 

REGON: 272754320, reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu- Marcina Stokłosę, 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

…………………………………………………………………………………………………….……..,  

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy, na pisemne zamówienie 

Zamawiającego, sprzedawać i dostarczać fabrycznie nowe wodomierze i urządzenia stanowiące 

przedmiot umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Termin wykonania całości zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, określonego w ust. 1: do 

29.01.2021r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówione przez Zamawiającego fabrycznie nowe 

wodomierze własnym transportem, na swój koszt do siedziby Zamawiającego.  

2. Dostarczane wodomierze i urządzenia winny posiadać wszelkie niezbędne dokumenty 

umożliwiające korzystanie z nich, w tym w szczególności: kartę katalogową, atest higieniczny PZH, 

aktualną decyzję zatwierdzenia typu wodomierza oraz klasy metrologicznej przez Główny Urząd 

Miar. 

3. Zamawiający każdorazowo w pisemnym zamówieniu określi wykaz, rodzaj i ilość fabrycznie 

nowych wodomierzy i urządzeń (zgodnie z ofertą Wykonawcy), które Wykonawca winien 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem przekazania w terminie do  14 dni od 

przesłania zgłoszenia pisemnie bądź faksem przez Zamawiającego. W razie zgłoszenia podczas 

odbioru zastrzeżeń przez Zamawiającego co do ilości lub jakości wodomierzy, Wykonawca 

dostarczy niezwłocznie wodomierze we wskazanej ilości i odpowiedniej jakości, wolne od  wad, a 

do tego czasu Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu. 

4. Własność wodomierzy i urządzeń przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania, na 

podstawie podpisanego bez uwag protokołu, o którym mowa w ust. 3. 

5. Ilość dostarczonych wodomierzy musi każdorazowo odpowiadać ilości zamówionej przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostarczonych wodomierzy, jeżeli ich 

ilość nie pokrywa się z zamówieniem 

 

§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wodomierze i urządzenia, 

stanowiące przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi  2 lata dla wodomierzy i urządzeń licząc od dnia podpisania przez obie 

strony bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3  dla danego zamówienia.  

3. W przypadku ujawnienia się w okresie trwania gwarancji wad dostarczonych wodomierzy, 

urządzeń, stanowiących przedmiot umowy w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie krótszym, niż 7 dni od daty zgłoszenia, usunąć wady lub wymienić 

dostarczone wodomierze oraz pozostałe urządzenia , stanowiące przedmiot umowy na nowe, 

wolne od wad. W przypadku wymiany wodomierza i/lub urządzenia na nowe, okres gwarancji 

określony w ust. 2 biegnie na nowo od dnia wymiany. 
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4. Okres gwarancji pracy baterii zasilających wszystkie nakładki, nadajniki impulsów i moduły radiowe 

wynosi min. dwa okresy legalizacyjne, licząc od dnia podpisania przez obie strony bez uwag 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 dla danego zamówienia. 

5. W przypadku ujawnienia się w okresie trwania gwarancji, o której mowa w ust. 4 wad baterii 

zasilających, w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 

wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 

krótszym, niż 7 dni od daty zgłoszenia, wymienić baterie zasilające na nowe, wolne od wad. W 

przypadku wymiany baterii zasilających na nowe, okres gwarancji określony w ust. 4 biegnie na 

nowo od dnia wymiany. 

6. W sytuacji, w której Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązań określonych w ust. 3 i/lub 5, w 

terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek 

osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) odbioru zamówionych i dostarczonych przez Wykonawcę wodomierzy i urządzeń, zgodnych z 

umową, zamówieniem i wolnych od wad, 

b) terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostawy zrealizowane przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

1. Maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty ………… zł netto (słownie: 

…………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu dostawy zamówionych przez Zamawiającego 

wodomierzy i urządzeń ustalone będzie na podstawie iloczynu cen jednostkowych podanych w 

Załączniku nr 1 i ilości faktycznie zamówionych i zakupionych przez Zamawiającego wodomierzy i 

urządzeń. 

3. Ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy będą stałe i niezmienne do końca obowiązywania 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewyczerpania w ramach udzielonych na podstawie 

umowy zamówień kwoty, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego  jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia o odszkodowanie lub zapłatę 

uzupełniającego wynagrodzenie do wartości wskazanej w ust. 1. 

 

§ 6 

1. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w § 5 niniejszej Umowy, będzie regulowana w oparciu o 

wystawione przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany przez obie strony bez uwag protokół 

przekazania wodomierzy, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 

wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

4. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego.  

5. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy  wskazane w fakturach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był 

rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Biała lista podatników VAT). 

7. W przypadku, w którym w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT nie będzie uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający 

uprawniony jest do wstrzymania się od zapłaty do momentu, w którym Wykonawca wskaże 

prawidłowy rachunek bankowy, spełniający wymagania, o których mowa w ust. 6.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w 

terminie 7 dni od daty wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego. 
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9. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek odsetek wynikających z odroczenia 

płatności wynikłej na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 7 i 8. 

 

§ 7 

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 15% maksymalnej wartości nominalnej netto zobowiązania 

Zamawiającego, określonej w § 5 ust. 1, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność             

– w wysokości 15% maksymalnej wartości nominalnej netto zobowiązania Zamawiającego, 

określonej w § 5 ust. 1, 

c) za każdy dzień opóźnienia względem terminu, o którym mowa § 2 ust. 3  w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości nominalnej netto danego zamówienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad dostarczonych przez Wykonawcę nowych wodomierzy i 

urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 3, stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji, w 

wysokości 5% wartości danego wodomierza, urządzenia lub usługi określonej w załączniku nr 1, 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad. 

2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne 

nie pokrywają poniesionej szkody. 

3. Należność z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z 

faktury wystawionej przez Wykonawcę, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

4. Suma kar umownych naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem danego zamówienia (tj. 

zamówień określonych w § 2 ust. 3 i 4 nie może przekroczyć 50% wartości danego zamówienia. 

5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nie 

może przekroczyć 20% maksymalnej wartości nominalnej brutto zobowiązania Zamawiającego, 

określonej w § 5 ust. 1 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego 

miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego Sądu powszechnego. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnej woli obu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu, 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. W przypadku sprzeczności 

postanowień oferty z postanowieniami umowy, stosuje się postanowienia umowy. 

 

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza w myśl art. 28 RODO, iż posiada wystarczające środki techniczne i 

organizacyjne celem zapewnienia wystarczających gwarancji przetwarzania powierzonych 

danych osobowych w ramach niniejszego zamówienia.  

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę, Dostawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania podwykonawcy w tym zakresie i odpowiada za działanie 

podwykonawcy jak za działania własne.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania 

powierzonych w ramach niniejszej umowy danych osobowych, Zamawiający będzie uprawniony 

do obciążenia Dostawcy wszelkimi kosztami, jakie poniósł w związku z naruszeniem, w tym w 
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szczególności wszelkimi karami, grzywnami czy opłatami nałożonymi na Zamawiającego przez 

organy administracji.  
 

§ 13 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA: 

 

 


