
Załącznik nr 6

Umowa nr ………………………..

Zakup i dostawa armatury wod.-kan. i  rur dla Gminnego Zakłady Gospodarki Komunalnej w 
Żórawinie

zawarta w dniu …………………….. w Żórawinie 

pomiędzy:

Gminnym  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  w  Żórawinie  z  siedzibą  przy 
Al. Niepodległości  17  w Żórawinie,  reprezentowanym  przez  Dyrektora  -  Bartłomieja 
Dytwińskiego
zwany dalej „zamawiającym”
a firmą
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…..
reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „dostawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu o 
zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  została  zawarta  umowa  o 
następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji sukcesywne dostawy rur wg wykazu 
z załącznika nr 1 do SIWZ.

§ 2.

Wymagany  termin  realizacji  zamówienia  od  …………………………..  do 
……………………….

§ 3.

Strony ustalają następujące warunki dostaw:
1. Dostawy materiałów odbywać się będą w terminach i ilościach ustalonych przez 

Zamawiającego.

2. Dostawy materiałów dokonywane będą w obecności Dostawcy i Odbiorcy, bądź 
upoważnionych pośredników.

3. Każdorazowa ilość pobranych materiałów winna być udokumentowana dokumentem 
WZ
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4. Zamawiający  zastrzega  prawo  zmiany  szacunkowych  ilości  dostaw  stosownie  do 
potrzeb wynikających z  pozyskanego frontu robót  na przestrzeni  terminu realizacji 
zamówienia

5. Do każdej faktury Dostawca winien załączać dokumenty WZ
6. Termin płatności 45 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Płatność za wykonanie usługi odbywać się będzie przelewem na konto Dostawcy
8. Dostawa materiałów nastąpi w ciągu 24h od momentu zamówienia
9. Dostawa materiałów następuje na koszt dostawcy.

§ 4.

Wykaz  cen  jednostkowych  określa  załącznik  nr  1  do 
niniejszej umowy. Miejsce odbioru materiałów:

§ 5.

• Zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wymaga rozwiązania umowy. Zmiany 
stawek podatku wymagają aneksu do niniejszej umowy.

§ 6.
Zapłata  faktur  następować  będzie  w  terminie  45  dni  od  chwili  otrzymania  faktury  przez 
Zamawiającego na konto dostawcy w Banku …………………………………….
Za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 

§ 7.
Do obowiązków Dostawcy należy dostawa towarów określonych w § 4 w jakości i warunkach 
odpowiadających  Polskim  Normą.  Wykonawca  z  tytułu  złej  jakości  dostaw  oraz 
niewykonania przedmiotu umowy płacić będzie odszkodowanie w wysokości rzeczywistych 
strat wynikłych z tego tytułu. |

§ 8.

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

2.1. w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, gdy Dostawca odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada.

2.2. W wysokości  2% wartości  przedmiotu  zamówienia,  gdy  Dostawca  nie  dostarczy 
materiałów – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2.3. W  wysokości  0,5%  wartości  przedmiotu  zamówienia,  gdy  Dostawca  dostarczy 
materiały o jakości niezgodnej z umową.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne:

3.1. W  wysokości  5%  wartości  zamówienia,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od  umowy  z 
okoliczności, za które odpowiada.

3.2. W wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.
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4. W przypadku nie  wykonania  zamówienia  w terminie  z  przyczyn  niezależnych  od 
Dostawcy,  Zamawiający odstąpi  od naliczania  kar  umownych,  po pozytywnym  przyjęciu 
uzasadnienia przyczyn niezachowania terminu.

5. Strony zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  na  ogólnych 
zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

6. W razie  wystąpienia istotnej  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 tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawcy nie przysługują kary umowne określone 
w ustępach poprzedzających. 

§ 9.

Dostawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  tajemnicy  służbowej  przy  wykonywaniu 
zamówienia. Nie wolno mu bez zgody Zamawiającego ujawnić wyników prac i materiałów 
do jego wykonania wobec osób i instytucji trzecich.

§ 10.

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  pod  rygorem  nieważności  wymagają  formy 
pisemnej.

2. Zmiana  umowy dokonana z  naruszeniem art.  144 ust.  1  Ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest nieważna.

§ 11.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o realizację dostaw w 
sprawie zamówienie publicznego Dostawca zobowiązany jest  przede wszystkim do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację  wykonuje  się  poprzez  skierowanie  konkretnego  roszczenia  do 
Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczeń Dostawcy,  względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Dostawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
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1. Załącznik nr 1 – szczegółowy wykaz asortymentu i cen jednostkowych (zał. nr 1 do 
oferty)

Zamawiający Dostawca

…………………………… …………………………..
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