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WZÓR UMOWY nr 4/D/2016  

 

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: 87.073.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 

siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),NIP: 635-10-06-267, REGON: 

272754320, reprezentowaną przez:  

……………………………………………….., 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

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

Zamawiającego, sprzedać, dostarczyć, oraz podłączyć do istniejącego systemu odczytu radiowego 

fabrycznie nowe wodomierze oraz dostarczyć i zainstalować urządzenia do transmisji danych 

stanowiące przedmiot umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, wraz z wytycznymi co do warunków podłączenia do 

istniejącego systemu odczytu radiowego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Termin wykonania całości zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, określonego w ust. 1: 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówione przez Zamawiającego fabrycznie nowe 

wodomierze oraz inne urządzenia niezbędne do transmisji danych własnym transportem, na swój 

koszt do siedziby Zamawiającego.  

2. Dostarczane wodomierze winny posiadać: 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 (stosownie do tabeli wskazanej w par. 5 umowy), które Wykonawca winien 

dostarczyć, zainstalować i podłączyć do systemu odczytu radiowego w terminie do 30 dni od 

przesłania zgłoszenia pisemnie bądź faksem przez Zamawiającego. 

4. W przypadku zgłoszenia uwag do całości lub części zrealizowanej dostawy, Zamawiający będzie 

uprawniony do odmowy dokonania odbioru całości lub części dostawy, do czasu zrealizowania 

całości dostawy w sposób prawidłowy, zgodny  z umową i zamówieniem. 

5. Własność wodomierzy przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania, na podstawie 

podpisanego bez uwag protokołu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Stare wodomierze należące do Zamawiającego, będą mu przekazywane z chwilą zgłoszenia 

gotowości do odbioru zainstalowanych na ich miejscu nowych wodomierzy. 

 

§ 3 

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

stanowiące przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi 2 lata.  

3. W przypadku ujawnienia się wad dostarczonych wodomierzy, 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 do transmisji danych, stanowiące przedmiot umowy na nowe, wolne od wad. 
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§ 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 brutto (słownie: 

…………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu sprzedaży i dostawy zamówionych przez 

Zamawiającego wodomierzy oraz urządzeń do transmisji danych oraz świadczenia pozostałych 

usług niezbędnych do należytego wykonania umowy ustalone będzie na podstawie iloczynu cen 

jednostkowych podanych w Załączniku nr 1 i ilości faktycznie zamówionych i zakupionych przez 

Zamawiającego wodomierzy, urządzeń oraz zrealizowanych usług.  

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

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

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

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

Wykonawcy  wskazane w fakturach. 

 

§ 7 

Rozliczenie należności wzajemnych pomiędzy Stronami, o których mowa w § 5,
 
będzie mogło 

następować również poprzez dokonanie pomiędzy Stronami potrącenia wzajemnych wymagalnych 

należności pieniężnych, objętych wystawionymi przez strony dokumentami księgowymi, na podstawie 

niniejszej umowy.  

 

§ 8
 

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 brutto 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 brutto zobowiązania Zamawiającego, 

określonej w § 5 ust. 1, 

c) za każdy dzień zwłoki względem terminów, o których mowa § 2 ust. 3  w wykonaniu przedmiotu 

umowy w wysokości 2% wartości nominalnej brutto danego zamówienia, 

d) za zwłokę w usunięciu wad dostarczonych przez Wykonawcę nowych wodomierzy, 

stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji, w wysokości 5% wartości danego 

wodomierza, urządzenia lub usługi określonej w załączniku nr 1, za każdy dzień zwłoki licząc od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

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

nie pokrywają poniesionej szkody. 
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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. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

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

miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego Sądu powszechnego. 

 

§ 11 

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

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

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

postanowień oferty z postanowieniami umowy, stosuje się postanowienia umowy. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA: 

 

 


