
Załącznik Nr 8A do SIWZ 
                                                              

PROJEKT UMOWY DLA CZĘŚCI B 
 

UMOWA Nr …..../PWiK/TW/2018 
  
W dniu …………… 2018 roku 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 
………………………..…………………………………………………………………………….............................................................. 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………... posiadającą  
NIP ………………… oraz REGON ……………………….. 
reprezentowaną przez: 
 
Pana/ią ………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym/ą dalej Wykonawcą, 
 
zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., o następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa radiowych wodomierzy do wody zimnej                           

o średnicy DN 20 jednostrumieniowe, z sucho - bieżnym liczydłem. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu ww. wodomierze, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§2 
1. Wodomierze, o których mowa w §1 muszą spełniać niżej określone warunki i parametry: 

1) Stosunek Q2/Q1 = 1,6; (Q2 – pośredni strumień objętości; Q1 – minimalny strumień objętości). 
2) Szeroki zakres pomiarowy, R=100 dla pozycji H dla wody zimnej; 
3) Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne – podczas działania silnym polem 

magnetycznym na wodomierz (działanie magnesem neodymowym o wymiarach 70x20, 
przyłożonym do wodomierza w dowolnym miejscu) ,wskazania wodomierza mieszczą się                            
w granicach błędów legalizacyjnych. 

4) Hermetyczne liczydło odporne na zaparowania IP 68.  
5) Wodomierze przystosowane do montażu nakładki radiowej umożliwiającej współpracę                              

z systemami radiowymi. 
6) Dopuszczalność montażu wodomierza w poziomie i w pionie z obrotowym liczydłem 

maksymalnie o 360oC; 
7) wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,  



 

 

 

8) wysokość wodomierza z nakładką DN 20 max. 87 mm 
9) Aktualny atest  Państwowego Zakładu Higieny i zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar, 

certyfikat CE lub Certyfikat MID; 
10) Długość wbudowania 130 mm. 
11) Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego podczas awarii lub uszkodzenia elektroniki 
12) Modułowość systemu - możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji 

wodomierzy bez ingerencji w wodomierz. 
             13) Wodomierze będące przedmiotem zamówienia posiadają ważną cechę legalizacyjną 
             z 2018 r.             

14) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej  gwarancji dla wodomierzy. 
15) Wykonawca powinien załączyć potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu 
serwisowego oferowanych wodomierzy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane                              
z naprawami gwarancyjnymi.  

               
§3 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, nie jest 
obciążony prawami osób trzecich, posiada wymagane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
stosowne oznaczenia, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, atesty oraz parametry techniczne, 
zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie spełni parametrów jakościowych i technicznych 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany dostarczonego do siedziby 
Zamawiającego przedmiotu umowy na zgodny z wymogami, w terminie określonym w §9 ust. 1                
i 2 niniejszej umowy. W przypadku nie dotrzymania tego terminu Zamawiającemu przysługuje 
prawo zakupu zamiennika wadliwego produktu u osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W przypadku wymiany wadliwego materiału na nowy, okres gwarancji liczy się od daty jego 
dostawy.  

4. Wszelkie koszty związane z odbiorem i dostarczeniem  towaru wynikające z gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

5. Wykonawca w razie zaistnienia potrzeby, wyraża zgodę na większą dostawę przedmiotu 
zamówienia, niż to wynika z formularza oferty i formularza cenowego, po cenach określonych                       
w formularzu cenowym.    

6. 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 dostarczonego 
przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie, w sytuacjach tego wymagających, do prawa rezygnacji z niektórych 
pozycji zamówienia lub odstąpienia od dalszego wykonania umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w asortymencie i ilości zamawianego asortymentu               
w przypadku wystąpienia potrzeby ich zakupu, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań 
Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przy czym wartość przedmiotu umowy nie ulega 
zmianie. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu dostawy 
mniejszej ilości przedmiotu umowy w stosunku do tego, co zostało określone w formularzu 
cenowym, określającym zakres asortymentu oraz ceny jednostkowe. 
 

§4 
1. Dostawę materiałów należy realizować po zgłoszeniu telefonicznym potwierdzonym faxem lub 

drogą email przez uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego. 
2. Nazwisko i imię przedstawiciela Zamawiającego ………… nr faxu …..., adres email  …………...… 
3. Nazwisko i imię  przedstawiciela Wykonawcy …………….. nr faxu ......, adres email   …………..…. 



 

 

 

4. Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekraczać 14 dni roboczych 
liczonych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.  

5. Ilość i terminy dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.  
6. W przypadku dostaw materiałów nie wymienionych w załączniku do umowy udzielony zostanie 

rabat od cen hurtowych, co należy udokumentować na fakturze podając cenę hurtową, wysokość 
rabatu, kwotę netto po rabacie. 

7. Oferowana cena materiałów nie może przekroczyć stosowanej przez Sprzedawcę ceny detalicznej 
obowiązującej w sprzedaży. W przypadku stwierdzenia, że ceny jednostkowe w formularzu 
cenowym są wyższe od obowiązującej u Sprzedawcy ceny detalicznej, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Sprzedawcy do usunięcia 
naruszenia umowy.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przekroczenia cen zawartych w formularzu 
cenowym w stosunku do cen detalicznych, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej                  
w wysokości 0,5% wartości netto umowy od każdego jednostkowego przekroczenia. 

 
§5 

1. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,                
ul. Przemysłowa 4.  

2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie dokument potwierdzający przyjęcie przedmiotu umowy 
do magazynu Zamawiającego.  

3. Koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 
4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 
 

§6 
1. Wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ………………… zł netto + podatek VAT …..%,                     

co stanowi kwotę ………….. zł brutto (słownie: ……………………………..), zgodnie z formularzem oferty                               
i formularzem cenowym. 

2. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy będzie regulowana w oparciu o prawidłowo wystawione 
faktury przez Wykonawcę za każdą zrealizowaną dostawę częściową, zgodną z postanowieniami 
niniejszej umowy. 

3. Ceny netto są niezmienne przez cały okres trwania umowy, tj. do 31-01-2019 r.  
4. Do każdej faktury Wykonawca dołączy: 

1) karty gwarancyjne wodomierzy, 
2) karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami technicznymi w zakresie 

zgodności z Polskimi normami i normami UE. 
5. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo  

wystawionej faktury – przelewem – na konto Wykonawcy: 
 
Bank: ………………………….……………………… 
Nr rachunku: ……………………………………… 

 
6. Faktura powinna być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty częściowej dostawy, zgodnej                

z zamówieniem, dostarczona do siedziby Zamawiającego lub przesłana na konto e-mail 
Zamawiającego: faktura@pwik.piotrkow.pl. 

7. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego poleceniem przelewu. 

8. 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. 

mailto:faktura@pwik.piotrkow.pl


 

 

 

9. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana wpisu w umowie wprowadzona zostanie aneksem do 
niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 

 
§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wartości umowy brutto, określonej w §6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

2) za opóźnienie w dostawach wodomierzy w wysokości 2% od wartości zamówienia brutto 
określonej w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie 
dostawy do dnia dostarczenia, 

3) za opóźnienie w usunięciu braków ilościowych lub jakościowych dostarczonych materiałów –                  
w wysokości 2% od wartości zamówienia brutto określonej w §6 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego w §9 ust. 1 i 2 umowy 
do dnia usunięcia braków. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. 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. 
 

§8 
Integralną część umowy stanowią kserokopia formularza oferty i formularza cenowego – załącznik Nr 2. 

 
§9 

1. W przypadku braków jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany 
wadliwego materiału na wolne od wad, nie później niż w terminie do 4 dni od dnia dostawy pod 
rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamówiony dostarczony częściowo przedmiot zamówienia. 

2. W przypadku braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brakującą ilość 
najpóźniej dnia następnego po dniu dostawy, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamówioną                  
i dostarczoną część zamówienia. 

 
§10 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31-01-2019 r., z tym, że w przypadku: 
1) zrealizowania maksymalnych zakupów środków czystościowych, o których mowa w formularzu 
oferty, albo 
2) wcześniejszego wydatkowania maksymalnej kwoty, o której mowa w §6 ust. 1, umowa wygaśnie 
przed upływem tego terminu. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyczynach i dacie wygaśnięcia umowy pisemnie. 
 

§11 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§12 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 
 



 

 

 

§13 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla Wykonawcy,                                     
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA: 
 
 
 


