
 

 

Załącznik nr 2 

UMOWA DOSTAWY – projekt 

 

Zawarta w dniu…………….. w Górnie pomiędzy: 

Gminą Górno, adres Górno 169, 26 – 008 Górno, NIP 6572400548, 

reprezentowaną przez: 

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych  Grzegorza Ciepielę na podstawie pełnomocnictwa Wójta 

Gminy Górno z dnia 24.06.2016r. 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a: 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

 

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

w rezultacie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579), została zawarta umowa o 

następującej treści:  

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

„DOSTAWA WODOMIERZY MOKROBIEŻNYCH Z AKCESORIAMI”  

 

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ………………………..……zł    

(słownie………………………………………………………..……….zł 00/100), 

w tym: 

Lp. materiał Ilość 
sztuk 

 

Cena brutto w zł. 

1. Wodomierz mokrobieżny 

DN 20 do wody zimnej 
1000 ……………………………….. 

2. Plomba zatrzaskowa DN20 
do wodomierzy  

2000 ……………………………………. 

3. Uszczelka do wodomierza 
DN20  

2000 ………………………………….. 

4. Zawór zwrotny DN20  600 …………………………………. 

5. Moduł radiowy 1 kanałowy 500 …………………………………….. 

6. Moduł radiowy 2 kanałowy 100 ……………………………………… 

7. Terminal do samodzielnego 

odczytu 
1 ……………………………………. 

 

2. Strony umowy nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie wykonawcy w 

trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. W cenach wskazanych w ofercie wykonawcy, zawierają się wszystkie koszty związane z 

dostawą towaru do siedziby zamawiającego lub na plac budowy (transport, opakowanie, 

ubezpieczenie towaru na czas transportu, koszt załadunku i rozładunku, itp.). 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za produkty dostarczone i 
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odebrane przez zamawiającego. 

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po odbiorze całości 

przedmiotu zamówienia. 

6. Wynagrodzenie za przedmiot odbioru płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane 

na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Fakturę należy wystawić według poniższych danych:  

Nabywca: Gmina Górno 

Górno 169,  26-008 Górno 

NIP 657-24-00-548 

      Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych  

Górno 169,  26-008 Górno 

8. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.  

 

§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

WYKONAWCA zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy zamówienia w terminie do dnia  

21.12.2018 roku . 

 

§ 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z przynajmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem o dacie dostawy przedmiotu umowy.  

2. W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia jakości i zgodności przedmiotu 

umowy oraz zgodności ilościowej zamówienia.  

3. W przypadku stwierdzenia usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego 

usunięcia lub wymiany towaru na wolny od usterek.   

4. Jeżeli przedstawiony do odbioru przedmiot zamówienia nie będzie odpowiadał opisowi 

zawartemu w zapytaniu ofertowym WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego 

dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 1). W takim przypadku zostanie 

sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień 

dotyczących kar umownych  i odstąpienia od umowy.  

5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie  lub na placu budowy. Odbioru 

przedmiotu umowy dokona pracownik ZAMAWIAJĄCEGO w obecności przedstawiciela 

WYKONAWCY.  

 

§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Do przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć w formie elektronicznej:  

a) instrukcje,  

b) deklaracje zgodności,  

c) atesty lub certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania. 

  

§ 6 GWARANCJA I SERWIS 

1. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę 

produktów objętych umową. 

2. Wykonawca odpowiada za towar pod względem jakościowym i ilościowym, w tym wady 

ukryte i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu. 

3.  W przypadku ujawnienia braku ilościowego lub wady towaru „Odbiorca” zgłasza reklamację, 

a Wykonawca winien w ciągu 48 godzin uzupełnić braki lub wymienić towar  (pod rygorem 

rozwiązania umowy). 
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4. Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone materiały  do końca ważności  okresu  legalizacji 

(do końca roku produkcji  plus 5lat) 

 

§ 7 KARY UMOWNE 

1. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się opóźnienia 

w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy, zapłaci 

ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 1,00% ceny 

brutto przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej 

wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Jeżeli opóźnienie dostawy przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie w stosunku do terminu 

ustalonego w § 3 niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z 

wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie 

zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z 

umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez 

złożenie oświadczenia drugiej stronie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących stronie WYKONAWCY, 

WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 

30% wartości umowy. 

 

§ 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji 

niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w 

formie aneksu. Zmiany umowy mogą dotyczyć: zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonania płatności na rzecz Wykonawcy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia 

spowodowane niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w zapytaniu ofertowym lub 

ofercie albo pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie czasu i kosztów wykonania lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. 

Ewentualne zmiany w umowie nie mogą powodować pogorszenia jakości przedmiotu 

zamówienia i ograniczać jego funkcjonalności. Zmiany umowy nie mogą powodować 

podwyższenia ceny przedmiotu zamówienia, nawet w przypadku zmian w przepisach 

podatkowych. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym dwa egz. 

dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 

 


