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Załącznik Nr 11 do SIWZ 
                                                                                                                             
 

Projekt umowy dla części 1 i 2  
                                                                                                                                     

 
UMOWA Nr …....../PWiK/TW/2017 

  
W dniu ………………. 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4,                                   
97-300 Piotrków Trybunalski, działającą na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343051, 
kapitał zakładowy 10 800 000 PLN pokryty w całości, posiadającą 
NIP  771 28 25 611 oraz REGON  100 75 20 56,  
reprezentowaną przez: 
Pana Michała Rżanka  – Prezesa Zarządu, 
 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
 
a firmą/spółką 
…......................................................................................................................................................... 
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….…. działającą na podstawie 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez …………………..* pod numerem …………………….…..posiadającą 
NIP ……………………….…..  oraz   REGON ……………………………… 
reprezentowaną przez: 
 
Pana …………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej WYKONAWCĄ, 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                            
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną 
dostawę materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb Piotrkowskich  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,                 
zostaje zawarta umowa o następującej treści:  
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-
kanalizacyjnej dla potrzeb Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
2. Podane ilości poszczególnych materiałów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony materiał spełnia wymagania techniczne                                                   
w szczególności: 

1) odpowiada wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,  
2) jest fabrycznie nowy, 
3) posiada nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 
4) został wyprodukowany w okresie do 12 miesięcy przed datą dostawy. 
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4. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych wyrobów. Wykonawca oświadcza,                                 
że dostarczone wyroby odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, zgodnie                  
z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) oraz 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r. poz. 655). Ponadto 
dostarczane wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej powinny posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz 
kontaktu z wodą pitną. 
 
 

§2 
1. Wszystkie materiały i armatura powinny: 

1) posiadać aktualne atesty (Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, aprobaty 
techniczne), 

2) być oznakowane symbolem CE - informacja o zgodności wyrobu z normami Unii 
Europejskiej. Oznakowanie CE jest obowiązkowe i winno być umieszczone na wyrobie, 
zanim zostanie on wprowadzony na rynek, lub oddany do użytku, 

3) być oznakowane symbolem B – dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
4) posiadać karty katalogowe,  
5) spełniać wymagania  określone przepisami prawa. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty, 
m.in. certyfikaty jakości, atesty dopuszczające produkt na rynek polski i inne podobne. 
3. W przypadku, gdy materiały nie spełnią parametrów jakościowych i technicznych Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany dostarczonego do siedziby Zamawiającego materiału 
na materiał, zgodny opisem przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność              
i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego  lub osoby trzecie,              
a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonych 
materiałów. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczanego 
towaru. 
6. Wykonawca na materiały udzieli ……………….. miesięcznej gwarancji. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał będący przedmiotem zakupu, 
każdorazowo na odrębne zamówienie  Zamawiającego. Zamawiający może również dokonać 
zakupu osobiście w punkcie sprzedaży Wykonawcy. 
2. Wszystkie materiały powinny znajdować się w ciągłej ofercie (dostępne przez 24 godziny                          

na dobę we wszystkie dni tygodnia) jako wykonane seryjnie (nie „na życzenie 
Zamawiającego”). 

3. Dostawę materiałów należy realizować po zgłoszeniu telefonicznym potwierdzonym faxem 
lub  drogą email przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

1) Nadzór nad prawidłową realizacją  umowy ze strony Zamawiającego pełnił będzie: 
        Pan (nazwisko i imię)  ………………………… nr faxu ………….., adres   email   …………. 
2) Nadzór nad prawidłową realizacją  umowy ze strony Wykonawcy pełnił będzie: 

Pan (nazwisko i imię)  ………………………… nr faxu ………….., adres   email   …………. 
    3) Numer telefonu Wykonawcy do całodobowego zgłaszania przez Zamawiającego 
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awaryjnych dostaw  …………………………… 

4. Termin każdorazowej dostawy materiałów i armatury wyszczególnionej w załączniku nr 1 i nr 2 
nie może przekroczyć 4 dni od momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia-zlecenia, 
potwierdzonego faxem lub elektronicznie drogą email, w tzw. trybie zwykłym zamówienia.  
5. Otrzymanie zamówienia Wykonawca potwierdzi faksem lub elektronicznie drogą email. 
6. W szczególnych przypadkach (nieprzewidziane awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), 
na podstawie zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć zamówiony materiał, na wskazane przez Zamawiającego miejsce, maksymalnie               
w ciągu 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia, bez względu na porę dnia i nocy.  
7. Koszty dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 
8. Materiały nieobjęte umową, a zgłoszone telefonicznie  potwierdzone faxem lub elektronicznie 
drogą email, dostarczane będą przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego  w terminie 
ustalonym przez Strony.  
 

§4 

1. Miejscem dostawy zamawianego materiału i armatury docelowo jest magazyn Zamawiającego 
przy ul. Przemysłowej 4 w Piotrkowie Trybunalskim, a w razie konieczności (dotyczy głównie 
dostaw awaryjnych) miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie dokument potwierdzający przyjęcie materiału do 
magazynu Zamawiającego.  
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować powierzone zamówienie przy użyciu własnych 
środków transportu, na własny koszt, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz ustalonymi zwyczajami, w dniach roboczych w godz. 700-1400. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał należytej jakości wraz z dokumentami 
potwierdzającymi dopuszczenie danego materiału do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne), a w przypadku materiałów, które będą miały 
kontakt z wodą pitną atesty higieniczne PZH. 
5. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania 
asortymentu  Zamawiającemu.  
  

§5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości i rodzaju zamawianego materiału 
wyszczególnionych w formularzach cenowych. 
2. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenia mniejszej ilości materiału w stosunku do tego, co zostało określone w formularzu 
cenowym. 
3. Zapłata za dostarczony materiał i armaturę regulowana będzie w oparciu o prawidłowo 
wystawione faktury VAT przez Wykonawcę za każdą zrealizowaną dostawę częściową,                               
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawiona,  na podstawie jednostkowych cen 
określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Faktury powinny być wystawiane najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy, dostarczone do 
siedziby Zamawiającego lub przesłane na konto e-mail Zamawiającego: 
faktura@pwik.piotrkow.pl. 
5. Materiały niewymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do 
umowy sprzedawane będą po cenach hurtowych po uzgodnieniu rabatu od ceny hurtowej dla 

mailto:faktura@pwik.piotrkow.pl
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danej grupy asortymentowej, co należy udokumentować na fakturze podając cenę hurtową, 
wysokość rabatu, kwotę netto po rabacie.  
6. Ceny netto są niezmienne przez cały okres trwania umowy.  
7. Za realizację usługi wg. niniejszej umowy łączne wynagrodzenie nie przekroczy 
kwoty …………..… zł netto (słownie……..…… zł). 
8. Zamawiający reguluje należność na rzecz Wykonawcy w formie przelewu na konto 
Wykonawcy. 
 
Nr konta:  …………………………………………………………………………………. 
 
9. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego poleceniem przelewu.  
10. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie 
rachunku, na który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia, pod rygorem ponoszenia wszelkiej 
odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zaniechania zawiadomienia. Zmiana w tym 
zakresie nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej umowy 
11. Dopuszcza się zmianę umowy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

 
§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 20% 
wartości umowy netto, określonej w §5 ust. 7 umowy, z zastrzeżeniem sytuacji związanej                 
z likwidacją Firmy, 
2) za opóźnienia w wykonaniu dostawy w wysokości 2% od wartości netto niezrealizowanej 
dostawy za każdy dzień opóźnienia (dotyczy części 1 i 2 osobno),  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia                                  
za  wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne za  odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego  – w wysokości 20% wartości umowy netto, określonej w §5 ust. 7                                  
z zastrzeżeniem sytuacji związanej z likwidacją Spółki. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli 
wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 
5. W przypadku nie dostarczenia materiałów lub armatury, o których mowa w  §3 ust. 6  
Zamawiający naliczy karę umowną w kwocie 1000 zł.   
6. Wykonawcy w przypadku opóźnień w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego 
przysługują odsetki ustawowe w transakcjach handlowych. 

§7 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1)  kserokopie formularza oferty i formularza cenowego dla każdej z części, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
2) opisy przedmiotu zamówienia dla każdej z części, stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 
 

 
 



 

5 
 

§8 
1. W przypadku braków jakościowych w dostarczonych materiałach Wykonawca zobowiązuje się 
do natychmiastowej wymiany wadliwego materiału  na wolny od wad, nie później niż w terminie 
do dwóch dni od dnia dostawy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamówiony dostarczony 
częściowo materiał. 
2. W przypadku braków ilościowych w dostarczonym materiale Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć brakującą ilość najpóźniej dnia następnego po dniu dostawy, pod rygorem nie 
uiszczenia zapłaty za zamówioną i dostarczoną część materiału. 

 
§9 

1. Stronom przysługuje wypowiedzenie umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia.  
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek 

odszkodowań i kar umownych w następujących przypadkach: 
1) niezrealizowania dostawy w tzw. trybie zwykłym zamówienia przez Wykonawcę                          

w okresie 14 dni, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie 
potwierdzonego faxem, 

2) dostawy bez wymaganego świadectwa, o którym mowa w §4 ust. 5, bądź dostawy 
niespełniającej wymagań określonych w Załączniku do Umowy, 

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie jego 
upadłości lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania 
naprawczego. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4.  W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy należne jest wyłącznie  częściowe 

wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy do momentu rozwiązania Umowy 
na skutek złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.  

5. Skutki odstąpienia następują od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu i nie  dotyczą 
postanowień umownych w zakresie gwarancji i rękojmi, kar umownych i odszkodowania za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

 
 

§10 
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30 września 2018 r. 

 
 

§11 
Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę osobom trzecim wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§12 

Zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej w postaci aneksu  pod rygorem 
nieważności. 

 
§13 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
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§14 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla  każdej ze 
Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 
 


