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Załącznik nr 5 – wzór umowy. 
 

 
WZÓR  UMOWY  

 
Zawartej w dniu …….. 2016  roku w Oławie pomiędzy:   
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie  
z siedzibą: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 30 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000136724,   NIP 912-17-48-498,  kapitał zakładowy 48.621.000 zł  
reprezentowanym przez: 

1. Krzysztof Pękala – Prezes Zarząd  
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
  
reprezentowana przez: 
 

1. ……………………………………………………………………..…………….………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
W wyniku rozstrzygni ęcia post ępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 
publicznego na Dostawa materiałów instalacyjnych dl a zadania inwestycyjnego pn.: 
“Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Oła wie”: 
 - post ępowanie ogłoszone przez Zamawiaj ącego i przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 2 9 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówie ń publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., po z.2164) 

-   oraz z godnie z warunkami okre ś lonymi w SIWZ i na podstawie 
zło żonej przez Wykonawc ę  oferty 

 
zawarto niniejsz ą  umow ę  o nast ępuj ącej tre ści:    
 

§  1 
Zamawiaj ący powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zad anie pod nazw ą 
Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwes tycyjnego pn.: “Budowa sieci 
wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Oła wie” , której szczegółowy wykaz 
znajduje w pkt IV SIWZ, z zastrze żeniem postanowie ń § 12 niniejszej umowy.  
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w § 1 przedmiot umowy zgodnie z: 

aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, przedłożoną Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, ofertą, dostarczając materiały posiadające wymagane 
stosownymi normami atesty i/lub deklaracje zgodności pod rygorem całkowitej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ich naruszenie.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z 
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.   

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały na okres 
……   m-cy ( termin z oferty Wykonawcy nie mniejszy niż 36 m-cy), licząc od dnia 
podpisania przez Strony bezwadliwego protokołu odbioru. 
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§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają  najpóźniej do  dnia …….(21 dni od 
dnia podpisania niniejszej umowy), z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej realizacji 
zamówienia. 

2. Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu dostaw w przypadkach: 
a) ewentualnego zlecenia dostaw dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywania 

dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy – o okres zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  

b) działania sił wyższych, o okres uzgodniony między stronami - w razie niemożliwości 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z 
powodu siły wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego na 
piśmie, podając okoliczności stanowiące siłę wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się 
wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, 
niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć, 
nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było możliwe do przewidzenia, którego 
skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez stronę. Za 
siłę wyższą strony będą uważały w szczególności: pożar, huragan, powódź, 
trzęsienie ziemi, zamieszki, strajki (ale nie strajk pracowników Wykonawcy). Strona 
powołująca się na działanie siły wyższej dołoży swoich najlepszych starań w celu 
powstrzymania siły wyższej i naprawienia negatywnych skutków jej działania. 
Działanie siły wyższej nie będzie usprawiedliwiało niewykonania zobowiązań, lecz 
jedynie opóźnienie ich wykonania.  

3. Ustalenie nowego terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga sporządzenia 
stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem postanowień § 9 umowy. 

 
§ 4 

1. Do kierowania dostawami objętymi przedmiotem umowy oraz podpisywania wszystkich 
koniecznych dokumentów Wykonawca wyznacza: ……………………………... 
 

2. Ze strony Zamawiającego do nadzorowania pracami i podpisywania wszystkich 
koniecznych dokumentów upoważnia się:  Tomasza Wysockiego  

 
§ 5 

1. Za całościowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,  
Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  wysokości ……….. zł 
(słownie:  ……………………………………………………………………….……….. ) brutto, 
w tym podatek VAT w wysokości …….   %,  ściśle z ofertą cenową Wykonawcy.  

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pozytywny, bezwadliwy protokół końcowy 
zdawczo-odbiorczy kompletnej dostawy, podpisany przez osoby upoważnione niniejszą 
umową ze strony Zamawiającego  i Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy. 

3. Zapłata ustalonego wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT, 
zaakceptowanej i podpisanej przez Zamawiającego. Termin płatności strony ustalają na 
30 dni od daty kompletnej dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem  
o którym mowa powyżej,  przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

 
 

§ 6 
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z terminami podanymi w § 
3ust. 1 umowy  - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, 
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości  
lub w części wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od 
umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia 
powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy lub postanowień ust. 1 lit. b) 
niniejszego paragrafu.  

4. Każda ze stron umowy będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, na podstawie pisemnego zawiadomienia dotyczącego drugiej strony, 
w przypadku ogłoszenia upadłości lub  (i)  rozpoczęcia likwidacji jednej ze Stron. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
ponad kary umowne określone umową. 

 
§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia 
wiadomości  o powyższych okolicznościach. 

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z 
tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczenia kary umownej. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8 
W przypadku odstąpienia od umowy: 

a)  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji  wykonanych dostaw, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych dostaw, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru dostaw przerwanych jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Zamawiający dokona odbioru dostaw przerwanych oraz dokona zapłaty 
wynagrodzenia  
za wykonane dostawy do dnia odstąpienia od umowy – w przypadkach, gdy 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 
 

§ 9 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
 

 
§ 10 

Sporne kwestie wynikające w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 11 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, dane 
techniczne oraz informacje handlowe dotyczące Zamawiającego, które uzyskał w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 
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2.   Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia 
należności za wykonane dostawy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie 
przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie. 

 
§ 12 

1. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 
 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy ) 
b) Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) 
 

 
2. W przypadku: 

- rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a postanowieniami dokumentów 
wymienionych w ust. 1,  lub  

-   rozbieżności między postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1,  
strony uznają, iż wiążące są przede wszystkim postanowienia umowy, a następnie 
postanowienia załączników (dokumentów wymienionych w ust. 1) zgodnie z kolejnością 
ich powołań. 

 
§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


