
 
 

UMOWA 

 

 
W dniu ………………… w Kaliszu, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu  

ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000010157; NIP 618-004-24-33; 

REGON: 250022522, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

Jacek Konopka – Prezes Zarządu 

a  

…………………………………………………………………………., mającą swoją siedzibę 

w ……………………..., ul. …………….….., …………………… NIP ………………..., 

REGON …………………., KRS ……………………., zwaną dalej „Dostawcą”, 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………. – ……………………………… 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie 

z §5 pkt II, Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru 

Dostawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

§1 

Zakres rzeczowy obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego agregatu 

prądotwórczego typ HFW 200 T 5, o mocy  S=200 kVA, P=160 kW, wraz z przyczepą 

dwuosiową, posiadającą homologację pod wyżej wymieniony agregat, z zestawem 

gniazd z zabezpieczeniami typ II. 

§2 

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN EN 

9001:2015, PN – ISO 45001:2018 oraz PN N 18001:2018-2 i zobowiązuje się  

do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz 

potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. 

§3 

1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot dostawy zgodnie  

z ustaloną ceną: ………….. zł netto (słownie: ……………………… złotych netto).  

2) Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony  

w ustawowej wysokości. 
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3) Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty 

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

§4 

1) Termin dostawy: do 30.04.2021r. 

2) Loco: ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz. 

3) Szczegóły dostawy zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

§5 

Dostawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży, 

przy limicie 1000 motogodzin pracy. 

§6 

Osobą do kontaktu ze strony Dostawcy jest: ……………….…………………………….. 

Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: inż. Paweł Sztajman,  
tel.  62 766 30 58, 502 739 794. 

§7 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 20% wartości umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy; 

b) w wysokości 1,5% wartości umownej towaru nie dostarczonego  

w terminie za każdy dzień opóźnienia. Łączna kara za opóźnienie nie 

może przekroczyć 20% wartości kontraktu. 

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne w wysokości 

10% wartości umownej towaru netto w razie odstąpienia przez Dostawcę od 

umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiajacy. 

3) Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy 

dzień zwłoki w zapłacie za dostarczony towar. 

4) Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

§8 

1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2) Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej 

nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Dostawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§9 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§10 

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§12 

Integralną częścią umowy jest:  

- Zapytanie ofertowe (pismo przewodnie); 

- Oferta Dostawcy; 

- KRS. 

§13 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.  

§14 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r.  

z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy 

lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców 

powyżej 5000. 

 

ZAMAWIAJĄCY       DOSTAWCA 


