
Załącznik nr 5 do SIWZ – WZÓR UMOWY 

UMOWA ZP………………………… 

 

Zawarta w dniu ……………….. w Starachowicach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. mającym swą siedzibę 

w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000139930 z kapitałem 

zakładowym ……………………………. zł 
REGON  290941746 
NIP  664-18-08-503 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu  Spółki   – ……………. 

a 

……………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu w 

trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: 14/05/2018/C, została zawarta niniejsza 

umowa o następującej treści. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest:  

a) Dostawa, montaż i uruchomienie: 

• chromatografu gazowego z detektorem FID do oznaczania indeksu oleju 

mineralnego zgodnie z normą PN-EN ISO 9377-2:2003 

• Urządzenia do przygotowania próbek 

• Mebli laboratoryjnych 

• Generatora wodoru 

• Zestawu (3 szt.) reduktorów do gazów 

b) Wykonanie min. 3 szkoleń pracowników zamawiającego, przy czym pierwsze 

szkolenie w dniu zainstalowania i uruchomienia urządzeń i mebli opisanych w ppkt. 

a), kolejne dwa szkolenia w terminie uzgodnionym nie później jednak niż do 4 

miesięcy od dnia uruchomienia. 

2. Wykonawca dostarczy urządzenia, o których mowa w ust. 1 do laboratorium PWiK Sp. z 
o.o. w Starachowicach przy ul. Bocznej 42 na własny koszt i ryzyko. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy do podłączenia urządzenia i wykonania 
próby. 

4. Termin dostawy – do …………….. tygodni od dnia zawarcia umowy.  
 

 



§ 2 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o nr spr. 14/05/2018/C 

b) Oferta Wykonawcy  

c) Zawiadomienie o wyborze oferty. 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odebrania dostawy, bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów w razie skorzystania z tego prawa, w przypadku dostarczenia 
towaru niezgodnego z przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy wykonanego wyłącznie 
przez producenta, którego wzory i karty katalogowe złożył w postępowaniu 
przetargowym numer 14/05/2018/C 

 

§4 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia i meble licząc od dnia 
odbioru. 

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać bez dodatkowego wynagrodzenia okresowe 
przeglądy serwisowe przedmiotu umowy, w terminach wynikających z gwarancji 
producenta. 

4. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający prześle 
Wykonawcy reklamację. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
w ciągu 10 dni roboczych zwrotnej informacji - opinii dotyczącej przekazanej reklamacji. 
W przypadku akceptacji roszczeń gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 
naprawy lub wymiany urządzenia na wolne od wad w terminie uzgodnionym przez 
strony.  

5. Brak odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji w umówionym terminie oznacza uznanie 
reklamacji. 

 

§5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie łączne za zakup przedmiotu zamówienia w kwocie: netto  
……………….., podatek VAT …………………., brutto ……………….. 
słownie netto: ………………………………………..; 
słownie brutto: ………………………………………. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i uzyskał wszelkie 
niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty oraz, że cena podana w ust. 1 
zawiera wszelkie koszty związane z dostawą niniejszego zamówienia a opisanego w 
ofercie wykonawcy jak również wszelkie opusty i narzuty. 

 



§6 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP ........................... 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP ………………………… 

 

§7 

1. Podstawą rozliczenia będzie faktura VAT wystawiona przez wykonawcę po 
protokolarnym potwierdzeniu realizacji umowy. 

2. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktury przelewem na konto wskazane 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa w art. 103a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535). 

 

§ 8 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wymaganego okresu 

wypowiedzenie w przypadku: 

• wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub  

• gdy wykonawca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Okres wypowiedzenia umowy liczony będzie od dnia doręczenia pisemnego 

zawiadomienia. 

§ 10 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty, na rzecz Kupującego, następujących kar umownych: 

1. w wysokości 10 %, ceny określonej w § 4 ust. 1 gdy Kupujący odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2. w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

dostawie przedmiotu umowy. 

2. w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

usunięciu wad przedmiotu umowy zgodnie z §4 ust. 4 

 

 



§ 11 

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

§ 12 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 13 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla Zamawiającego 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 15 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający                                                  Wykonawca 

 
 


