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Umowa dla zadania nr 1 
UMOWA NR TI.261.26.1.2022 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Jaskrowskiej 14/20, zarejestrowanym 
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000057953 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w kwocie: 101.074.600,00zł, 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
__________________________________________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Wykonawcą 
w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego po przeprowadzeniu postępowania na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz 
współpracujących z nimi modułów radiowych zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego 
systemem odczytu radiowego IZAR w ilościach, zakresie i zgodnie z wymaganiami określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, 
z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja prawa 
opcji polegać będzie na zmianie całkowitej wartości zamówienia o 20%. Prawo opcji 
realizowane będzie na następujących zasadach:  

a. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 

b. cena jednostkowa zamówień w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia 
podstawowego, określona w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 

§ 2 

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy, od dnia .................... do dnia .................... 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie w zależności 
od potrzeb Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia.  

§ 3 

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do magazynu 
Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. 

2. Dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 
13:30. 

§ 4 

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto ..................... zł (słownie: 
.....................) plus należny podatek VAT. 

2. Jednostkowe ceny wyszczególniono w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy.  

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, uwzględnią wszystkie koszty związane 
z wykonaniem umowy i nie mogą ulec zmianie. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710
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§ 5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury i protokołu odbioru podpisanego 
przez Zamawiającego. 

2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze 
VAT. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

5. W przypadku braku numeru rachunku bankowego (wskazanego w umowie lub fakturze przez 
Wykonawcę do realizacji płatności przez Zamawiającego) w elektronicznym wykazie rachunków 
podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania płatności, bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela .................... miesięcznej gwarancji dla wodomierzy oraz .................... 
miesięcznej gwarancji dla modułów licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego.  

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo; 

3. Jeżeli jakość dostarczonego wyrobu będzie odbiegała od określonej w ofercie Wykonawcy, 
Zamawiający odmówi odebrania całości lub części dostawy, odsyłając nie spełniające 
warunków oferty wyroby na koszt Wykonawcy, bez uiszczenia zapłaty. 

4. Dostarczenie wadliwego wyrobu będzie skutkowało żądaniem Zamawiającego do wymiany 
przez Wykonawcę wyrobów na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
dokonania zgłoszenia istnienia wady do Wykonawcy. Koszty związane z wymianą wadliwych 
wyrobów, w tym w szczególności koszty transportu ponosi Wykonawca. 

§ 7 

1. Wykonawca ustanawia .................... jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel. .................... 

2. Zamawiający ustanawia ..................... jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel. ......................  

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, 

b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z należnościami Wykonawcy z tytułu 
zafakturowanych dostaw. 

4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość wskazanych w niniejszej umowie kar umownych, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym. 
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5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1. 

6. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

7. Zapłata kar umownych winna nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystawienia noty księgowej 
obciążeniowej przez stronę obciążającą. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6 każda ze Stron umowy ma prawo 
dokonać kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności. 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności 
w następujących przypadkach: 

a. zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy skutkującego 
niemożnością jej wykonania w terminie umownym, 

b. wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy, 

c. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 
winien wstrzymać wykonywanie prac oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. Zakres zostanie ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne 
za wykonanie umowy. 

§ 10 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 

1. Zmiana terminu dostawy. 

a. zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi, stanami epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami 
uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy w terminie, 

b. zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

c. zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych 
przedmiotem umowy, 

d. zmiany są następstwem działania władz publicznych. 

1.1. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a - d, strona, której to dotyczy, 
poinformuje niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia 
zaistnienia powyższych przyczyn, proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej 
realizacji przedmiotu umowy. 

1.2. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a, c i d, zobowiązany jest 
przedstawić dowody potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych. 

1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a - d termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, uzasadniających zmianę terminu 
dostawy. 

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki 
podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na 
podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

2.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia wejścia 
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w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie 30 dni, 
licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli 
wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego powyżej 

3. Zmiany podmiotowe: Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy Wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – w wyniku 
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Zamawiający spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy. 

4. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-3, stosuję 
się odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 3 i ust 2 ustawy Pzp.  

5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 - 3 w zakresie zmiany umowy 
mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby 
prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest 
wprowadzana. 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(teks jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 893 z późniejszymi zmianami). 

§ 12 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu 
umowy. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpatrywane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
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Umowa dla zadania nr 2 
UMOWA NR TI.261.26.2.2022 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Jaskrowskiej 14/20, zarejestrowanym 
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000057953 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w kwocie: 101.074.600,00zł, 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
__________________________________________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Wykonawcą 
w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego po przeprowadzeniu postępowania na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna naprawa i legalizacja wodomierzy w ilościach, zakresie 
i zgodnie z wymaganiami określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, 
z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja prawa 
opcji polegać będzie na zmianie całkowitej wartości zamówienia o 20%. Prawo opcji 
realizowane będzie na następujących zasadach:  

a. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 

b. cena jednostkowa zamówień w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia 
podstawowego, określona w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 

§ 2 

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia .................... do dnia .................... 

2. Termin wykonania naprawy i legalizacji:  

a. dla wodomierzy DN 15-40 wynosi do 30 dni licząc od daty przekazania partii wodomierzy 
przez Zamawiającego. 

b. dla wodomierzy DN 50-200 wynosi do 45 dni licząc od daty przekazania partii wodomierzy 
przez Zamawiającego. 

§ 3 

1. Odbiór wodomierzy oraz ich dostawa do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego 
w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2. Odbiory/dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 
07:00 do 13:30. 

§ 4 

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto ..................... zł (słownie: 
.....................) plus należny podatek VAT. 

2. Jednostkowe ceny wyszczególniono w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710
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3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, uwzględnią wszystkie koszty związane 
z wykonaniem umowy i nie mogą ulec zmianie. 

§ 5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury i protokołu odbioru podpisanego 
przez Zamawiającego. 

2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze 
VAT. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

5. W przypadku braku numeru rachunku bankowego (wskazanego w umowie lub fakturze przez 
Wykonawcę do realizacji płatności przez Zamawiającego) w elektronicznym wykazie rachunków 
podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania płatności, bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela .................... miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostarczenia do 
Zamawiającego. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo; 

3. Jeżeli jakość dostarczonego wyrobu będzie odbiegała od określonej w ofercie Wykonawcy, 
Zamawiający odmówi odebrania całości lub części dostawy, odsyłając nie spełniające 
warunków oferty wyroby na koszt Wykonawcy, bez uiszczenia zapłaty. 

4. Dostarczenie wadliwego wyrobu będzie skutkowało żądaniem Zamawiającego do wymiany 
przez Wykonawcę wyrobów na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
dokonania zgłoszenia istnienia wady do Wykonawcy. Koszty związane z wymianą wadliwych 
wyrobów, w tym w szczególności koszty transportu ponosi Wykonawca. 

§ 7 

1. Wykonawca ustanawia ................... jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel. .................... 

2. Zamawiający ustanawia .................... jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel. ......................  

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, 

b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z należnościami Wykonawcy z tytułu 
zafakturowanych dostaw. 
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4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość wskazanych w niniejszej umowie kar umownych, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1. 

6. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

7. Zapłata kar umownych winna nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystawienia noty księgowej 
obciążeniowej przez stronę obciążającą. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6 każda ze Stron umowy ma prawo 
dokonać kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności. 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności 
w następujących przypadkach: 

a. zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy skutkującego 
niemożnością jej wykonania w terminie umownym, 

b. wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy, 

c. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 
winien wstrzymać wykonywanie prac oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. Zakres zostanie ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne 
za wykonanie umowy. 

§ 10 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 

1. Zmiana terminu dostawy. 

a. zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi, stanami epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami 
uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy w terminie, 

b. zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

c. zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych 
przedmiotem umowy, 

d. zmiany są następstwem działania władz publicznych. 

1.1. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a - d, strona, której to dotyczy, 
poinformuje niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia 
zaistnienia powyższych przyczyn, proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej 
realizacji przedmiotu umowy. 

1.2. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a, c i d, zobowiązany jest 
przedstawić dowody potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych. 

1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a - d termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, uzasadniających zmianę terminu 
dostawy. 

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki 
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podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na 
podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

2.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia wejścia 
w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie 30 dni, 
licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli 
wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego powyżej 

3. Zmiany podmiotowe: Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy Wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – w wyniku 
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Zamawiający spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy. 

4. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-3, stosuję 
się odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 3 i ust 2 ustawy Pzp.  

5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 - 3 w zakresie zmiany umowy 
mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby 
prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest 
wprowadzana. 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(teks jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 893 z późniejszymi zmianami). 

§ 12 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu 
umowy. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpatrywane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
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Umowa dla zadania nr 3 
UMOWA NR TI.261.26.3.2021 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Jaskrowskiej 14/20, zarejestrowanym 
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000057953 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w kwocie: 101.074.600,00zł, 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
__________________________________________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Wykonawcą 
w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego po przeprowadzeniu postępowania na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy statycznych 
z wbudowanym modułem radiowym  zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem 
odczytu radiowego READY Kamstrup w ilościach, zakresie i zgodnie z wymaganiami 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, 
z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja prawa 
opcji polegać będzie na zmianie całkowitej wartości zamówienia o 20%. Prawo opcji 
realizowane będzie na następujących zasadach:  

a. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 

b. cena jednostkowa zamówień w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia 
podstawowego, określona w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 

§ 2 

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy, od dnia .................... do dnia .................... 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie w zależności 
od potrzeb Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia.  

§ 3 

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do magazynu 
Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. 

2. Dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 
13:30. 

§ 4 

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto ..................... zł (słownie: 
.....................) plus należny podatek VAT. 

2. Jednostkowe ceny wyszczególniono w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy.  

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, uwzględnią wszystkie koszty związane 
z wykonaniem umowy i nie mogą ulec zmianie. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710


TI.261.26.2022 

11 
Tom II – Istotne postanowienia umowy 

§ 5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury i protokołu odbioru podpisanego 
przez Zamawiającego. 

2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze 
VAT. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

5. W przypadku braku numeru rachunku bankowego (wskazanego w umowie lub fakturze przez 
Wykonawcę do realizacji płatności przez Zamawiającego) w elektronicznym wykazie rachunków 
podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania płatności, bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela .................... miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostarczenia do 
Zamawiającego. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo; 

3. Jeżeli jakość dostarczonego wyrobu będzie odbiegała od określonej w ofercie Wykonawcy, 
Zamawiający odmówi odebrania całości lub części dostawy, odsyłając nie spełniające warunków 
oferty wyroby na koszt Wykonawcy, bez uiszczenia zapłaty. 

4. Dostarczenie wadliwego wyrobu będzie skutkowało żądaniem Zamawiającego do wymiany 
przez Wykonawcę wyrobów na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
dokonania zgłoszenia istnienia wady do Wykonawcy. Koszty związane z wymianą wadliwych 
wyrobów, w tym w szczególności koszty transportu ponosi Wykonawca. 

§ 7 

1. Wykonawca ustanawia ................... jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel. .................... 

2. Zamawiający ustanawia .................... jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel. ......................  

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, 

b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z należnościami Wykonawcy z tytułu 
zafakturowanych dostaw. 

4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość wskazanych w niniejszej umowie kar umownych, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym. 
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5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1.  

6. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Zapłata kar umownych winna nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystawienia noty księgowej 
obciążeniowej przez stronę obciążającą. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6 każda ze Stron umowy ma prawo 
dokonać kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności. 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności 
w następujących przypadkach: 

a. zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy skutkującego 
niemożnością jej wykonania w terminie umownym, 

b. wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy, 

c. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 
winien wstrzymać wykonywanie prac oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. Zakres zostanie ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne 
za wykonanie umowy. 

§ 10 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 

1. Zmiana terminu dostawy. 

a. zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi, stanami epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami 
uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy w terminie, 

b. zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

c. zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych 
przedmiotem umowy, 

d. zmiany są następstwem działania władz publicznych. 

1.1. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a - d, strona, której to dotyczy, 
poinformuje niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia 
zaistnienia powyższych przyczyn, proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej 
realizacji przedmiotu umowy. 

1.2. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a, c i d, zobowiązany jest 
przedstawić dowody potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych. 

1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a - d termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, uzasadniających zmianę terminu 
dostawy. 

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki 
podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na 
podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

2.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia wejścia 
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w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie 30 dni, 
licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli 
wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego powyżej 

3. Zmiany podmiotowe: Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy Wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – w wyniku 
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Zamawiający spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy. 

4. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-3, stosuję się 
odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 3 i ust 2 ustawy Pzp.  

5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 - 3 w zakresie zmiany umowy 
mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby 
prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest 
wprowadzana. 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(teks jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 893 z późniejszymi zmianami). 

§ 12 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu 
Umowy. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpatrywane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
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Umowa dla zadania nr 4 
UMOWA NR TI.261.26.4.2022 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Jaskrowskiej 14/20, zarejestrowanym 
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000057953 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w kwocie: 101.074.600,00zł, 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
__________________________________________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
 ________________  
zwanym dalej Wykonawcą 
w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego po przeprowadzeniu postępowania na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest czyszczenie, ewentualna naprawa oraz legalizacja wodomierzy 
w ilościach, zakresie i zgodnie z wymaganiami określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, 
z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja prawa 
opcji polegać będzie na zmianie całkowitej wartości zamówienia o 20%. Prawo opcji 
realizowane będzie na następujących zasadach:  

a. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, 

b. cena jednostkowa zamówień w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia 
podstawowego, określona w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 

§ 2 

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy, od dnia .................... do dnia .................... 

2. Termin wykonania naprawy i legalizacji wynosi do 60 dni licząc od daty przekazania partii 
wodomierzy przez Zamawiającego. 

§ 3 

1. Odbiór wodomierzy oraz ich dostawa do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego 
w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 odbędzie się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2. Odbiory/dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 
07:00 do 13:30. 

§ 4 

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto ..................... zł (słownie: 
.....................) plus należny podatek VAT. 

2. Jednostkowe ceny wyszczególniono w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy.  

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, uwzględnią wszystkie koszty związane 
z wykonaniem umowy i nie mogą ulec zmianie. 

  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710
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§ 5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury i protokołu odbioru podpisanego 
przez Zamawiającego. 

2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze 
VAT. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP ..................... 

5. W przypadku braku numeru rachunku bankowego (wskazanego w umowie lub fakturze przez 
Wykonawcę do realizacji płatności przez Zamawiającego) w elektronicznym wykazie rachunków 
podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania płatności, bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela .................... miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostarczenia do 
Zamawiającego. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo; 

3. Jeżeli jakość dostarczonego wyrobu będzie odbiegała od określonej w ofercie Wykonawcy, 
Zamawiający odmówi odebrania całości lub części dostawy, odsyłając nie spełniające 
warunków oferty wyroby na koszt Wykonawcy, bez uiszczenia zapłaty. 

4. Dostarczenie wadliwego wyrobu będzie skutkowało żądaniem Zamawiającego do wymiany 
przez Wykonawcę wyrobów na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
dokonania zgłoszenia istnienia wady do Wykonawcy. Koszty związane z wymianą wadliwych 
wyrobów, w tym w szczególności koszty transportu ponosi Wykonawca. 

§ 7 

1. Wykonawca ustanawia ................... jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel. .................... 

2. Zamawiający ustanawia .................... jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel. ......................  

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, 

b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z należnościami Wykonawcy z tytułu 
zafakturowanych dostaw. 

4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość wskazanych w niniejszej umowie kar umownych, 
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym. 
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5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1. 

6. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

7. Zapłata kar umownych winna nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystawienia noty księgowej 
obciążeniowej przez stronę obciążającą. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6 każda ze Stron umowy ma prawo 
dokonać kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności. 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności 
w następujących przypadkach: 

a. zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy skutkującego 
niemożnością jej wykonania w terminie umownym, 

b. wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy, 

c. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 
winien wstrzymać wykonywanie prac oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu 
wykonania części umowy. Zakres zostanie ustalony protokolarnie przez osoby odpowiedzialne 
za wykonanie umowy. 

§ 10 

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 

1. Zmiana terminu dostawy. 

a. zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi, stanami epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami 
uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy w terminie, 

b. zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

c. zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych 
przedmiotem umowy, 

d. zmiany są następstwem działania władz publicznych. 

1.1 W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a - d, strona, której to dotyczy, 
poinformuje niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia 
zaistnienia powyższych przyczyn, proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej 
realizacji przedmiotu umowy. 

1.2. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a, c i d, zobowiązany jest 
przedstawić dowody potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych. 

1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a - d termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, uzasadniających zmianę terminu 
dostawy. 

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki 
podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na 
podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

2.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia wejścia 
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w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie 30 dni, 
licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli 
wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego powyżej 

3. Zmiany podmiotowe: Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy Wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – w wyniku 
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Zamawiający spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy. 

4. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-3, stosuję 
się odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 3 i ust 2 ustawy Pzp.  

5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 - 3 w zakresie zmiany umowy 
mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby 
prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest 
wprowadzana. 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(teks jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 893 z późniejszymi zmianami). 

§ 12 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu 
umowy. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą rozpatrywane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 


