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Załącznik nr 3 

UMOWA  NR …………../DL/2023 

zawarta w dniu  ……………  pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 47 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze 

pod nr KRS 0000055358, kapitał zakładowy: 222.842.500,00 zł, Regon 210511028,                          

NIP 599-011-04-27, BDO 000022043  reprezentowanym przez: 

1. Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego - dr inż. Bogusława Andrzejczaka 

2. Członka Zarządu – Z-cę Dyrektora ds. Technicznych - mgr inż. Tomasza Surdackiego 

zwanym dalej  „Zamawiającym ” z jednej strony  

a  

firmą…………………………………………………….  

reprezentowanym przez : 

1.  ………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ……………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną  dalej  Wykonawcą,  

 
o następującej treści:  
 
 
Wykonawca został wyłoniony poprzez platformę zakupową zgodnie z zapisami „Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji             

Sp. z o. o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych”. 

 

§ 1. 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie umowy, której przedmiotem jest 

sprzedaż i dostawa asortymentów wymienionych w następujących częściach postępowania 

prowadzonego poprzez platformę zakupową nr …………….. 

Część …. - ……………………………………………………………………………………………………….. 

Część … – ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Przedmiot umowy dostarczany będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, po cenie 

jednostkowej dla danej pozycji asortymentu, wskazanej w ofercie Wykonawcy z dnia …………., na 

podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną lub faksem, w terminie  21 dni od daty złożenia 

zamówienia. 

Strony uzgadniają, że minimalna wartość jednostkowego zamówienia wynosić będzie 100,00  zł netto.  

3. Dostawa zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na wskazany przez 

Zamawiającego adres:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Magazyn - ul. Śląska 95,  66–400 Gorzów Wlkp. 

W przypadku dostaw o mniejszej wartości niż podana w §1. pkt. 2 zostanie doliczony koszt transportu. 

4. Zastrzega się, że ilości asortymentu w części…………… zapytania ofertowego ………. mają 

charakter szacunkowy, a także mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.               
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W zakresie zwiększenia ilości asortymentu dopuszcza się zwiększenie wartości wynagrodzenia 

umownego netto do 10%. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji umowy w pełnym zakresie. Za część 

niezrealizowaną Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Zamawiający gwarantuje 

realizację umowy w 50% wynagrodzenia umownego z § 2 ust.1. 

 

§ 2. 
1.  Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wynosi:   

netto do …………………............. zł  

podatek VAT  ………%  ……………zł   

brutto do ……………. zł. 

2.  Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie cen     

jednostkowych przedłożonych w ofercie, wg załącznika nr 1 (oferta Wykonawcy), stanowiącego 

integralną część  umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe będące podstawą  

do ustalenia wynagrodzenia nie ulegną zmianie. 

4. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi w dacie powstania 

obowiązku podatkowego przepisami prawa polskiego.  

5. Wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio  

o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu.  

6. Po każdym zrealizowanym zamówieniu Wykonawca wystawi fakturę VAT, której wartość będzie 

iloczynem ilości dostarczonego w ramach danego zamówienia towaru i jego ryczałtowej ceny 

jednostkowej wynikającej z formularza oferty Wykonawcy.  

7. Wykonawca może wystawić fakturę wyłącznie po potwierdzeniu wykonania świadczenia 

umownego. Potwierdzenie świadczenia umownego stanowi protokół odbioru. Protokół odbioru 

poświadcza spełnienie świadczenia umownego jeśli nie wskazano w nim wad świadczenia umownego 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne). 

Protokół odbioru i oświadczenia w nim zawarte sporządza się na zasadach określonych umową.  

8. Brak odbioru bez wad istotnych powoduje, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie staje się wymagalne, 

a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Jeśli Wykonawca doręczy fakturę wbrew 

zapisom poprzedzającym zostanie ona zwrócona ze skutkiem jakby nigdy nie została złożona.  

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę,  

w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, za faktycznie odebrany ilościowo  

i jakościowo przedmiot zamówienia (dostawę), z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.  

10. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, po każdym zrealizowanym zamówieniu.  

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

12. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

13. Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 893 ze 

zm.) Zamawiający PWiK Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
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§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki 

sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)  tzw. „biała lista”. 

2. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na 

białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiający 

wstrzyma zapłatę do czasu jego pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. 

Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty 

żadnych odsetek za opóźnienie.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) prowadzony jest rachunek VAT.   

4. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, jest 

rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) prowadzony jest rachunek VAT to: 

a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności  

w terminie określonym w Umowie, 

b) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 

VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca  zobowiązany jest  dostarczyć: 

a)    dla każdego szczepu wzorcowego bakterii (z drugiego pasażu) - certyfikat zawierający nazwę 

wzorca / materiału odniesienia / zgodność z ISO 17025 i ISO 17034 (aktualne wydanie norm), numer 

serii, datę ważności oraz niepewność rozszerzoną. 

b)   dla każdej partii materiałów filtracyjnych certyfikat jakości, dla szkła miarowego klasy A certyfikat 

serii. 

c) dostarczony asortyment musi mieć przynajmniej 3/4 niewykorzystanego okresu ważności na dzień 

dostawy. 

2. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego wymaganych norm, Wykonawca     

jest zobowiązany do wymiany towaru na spełniający w pełni wymagania Zamawiającego w terminie    

7 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Na towary, dla których producent określa termin gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

takiego samego terminu gwarancji, odrębnie dla każdej dostawy licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru bez wad istotnych.  
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2. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, Wykonawca udziela gwarancji na 

okres co najmniej 6 miesięcy odrębnie dla każdej dostawy licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

bez wad istotnych.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli towar ma wadę zmniejszającą 

jego wartość ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub  

z przeznaczenia, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego albo, 

jeżeli towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).  

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi braki ilościowe towaru, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do 

jego wymiany na nowy wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki/wady.  

6. W momencie dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 48 godzin taki sam towar zastępczy na czas 

prowadzonego postępowania reklamacyjnego, do czasu wymiany towaru, jeżeli Zamawiający nie 

posiada zapasu, z którego mógłby w tym czasie skorzystać. Wielkość dostarczonego tak towaru 

zastępczego podlegać będzie odpowiedniemu odliczeniu od ilości będącej przedmiotem wymiany,  

o której mowa w ust. 5.  

7. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się w terminie ze zobowiązań reklamacyjnych 

wynikających z Umowy, Zamawiający może zakupić towar wolny od wad u osoby trzeciej, na koszt 

Wykonawcy.  

8. Jeśli Zamawiający stwierdzi, iż zła jakość towaru była bezpośrednią przyczyną uszkodzenia bądź 

awarii urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona 

sprawdzenia przyczyny usterki. W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie to powstało z winy leżącej 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca (niezależnie od uprawnień Zamawiającego określonych powyżej) 

zostanie obciążony, na podstawie kosztorysu powykonawczego, odpowiednim odszkodowaniem.  

 

§ 6. 

1. Strony wprowadzają kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w terminie określonym w §1 ust. 2 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

netto określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym obowiązek strony 

powinien być dopełniony,  

2) za zwłokę w wykonaniu obowiązku o którym mowa  w §4 ust. 2 

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia, w którym obowiązek strony powinien być dopełniony, 

3) za nieprzedłożenie z dostawą towaru dokumentów, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszej 

Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentu, 

4) w przypadku nieusunięcia wad ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie rękojmi lub gwarancji 

w wysokości 0,5% brutto wartości towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki  

w usunięciu wad, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zmawiającego.                               

2. Jeśli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w całości lub części nastąpi z winy Wykonawcy, 



5 

 

zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto określonego w §2 ust. 1 umowy, 

3. Jeśli rozwiązanie lub odstąpienie umowy w całości lub części nastąpi z winy Zamawiającego, 

zobowiązany jest on do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto określonego w §2 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

6. Kara umowna może być potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie 

wykonuje się poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu z podaniem uzasadnienia 

dokonanego potracenia. Potracenie nie następuje jeśli powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

wyłączają taką możliwość.  

7. Kara umowna nie wymaga ani wykazania ani powstania po stronie Zamawiającego szkody. 

8. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą sporządzenia przez Zamawiającego stosownego 

dokumentu z jej naliczeniem. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji zamówienia lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów w wysokości 

nie wyższej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w §2 ust. 1 umowy. 

                                             

§ 7. 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy w całości 

lub części (z zastrzeżeniem, iż odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od daty zaistnienia 

którejkolwiek z niżej wymienionych  przyczyn i jedynie do dnia zakończenia umowy)  gdy: 

1) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

2) Wykonawca nie realizuje uprawnień wynikających z rękojmi, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Zamawiającego do zaniechania naruszeń, 

3) Wykonawca nieprawidłowo realizuje obowiązki wynikające z umowy po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, 

4) Wykonawca opóźnia się z realizacją którejkolwiek z części świadczenia umownego tak 

dalece, że mało prawdopodobnym jest, że nie ukończy go w terminie, 

5) Wykonawca nie realizuje obowiązków umownych w terminie pomimo bezskutecznego 

wezwania do podjęcia działań, 
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6) suma kar umownych przekroczy 50% całkowitego wynagrodzenia umownego netto 

określonego w §2 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli odstąpiono od umowy lub ją rozwiązano, Zamawiający: 

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy oraz przejmie przedmiot 

umowy, który będzie zdatny do umówionego użytku w części wykonanej 

2) sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość wykonanej części przedmiotu umowy, 

pomniejszoną o wartość części przedmiotu umowy, która nie została do tego dnia ukończona, 

a która została już zafakturowana lub która została wykonana z wadami, 

3) spowoduje wypłatę uznanej należności Wykonawcy. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane prace opłacone przez 

Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. Odstąpienie od umowy 

wywołuje skutek od chwili odstąpienia ex nunc. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi, a także 

uprawniony jest do naliczenia kar umownych. 

 

                                                         § 8. 

1. Dopuszczalne są zmiany w postanowieniach zawartej umowy, w szczególności gdy: 

1) zmiany zostaną uznane przez Zamawiającego za korzystne dla niego, 

2) zmiany zostały przewidziane w dokumentach zamówienia w postaci postanowień umownych, 

3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć, 

4) dotyczą realizacji, przez Wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono 

w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne, 

5) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, 

6) zmienią się regulacje prawne obowiązujące w dniu podpisania umowy, w zakresie 

dostosowującym umowę do tych zmian. 

2. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone 

w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu 

zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego. 

3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych 

w rejestrach publicznych. 

4. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy na realizację niniejszego zamówienia, 

wymagają podpisania przez strony aneksu do Umowy o realizację niniejszego zamówienia. 

 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. 
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Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie przez  właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

 

§ 11. 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.  

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera  

i upoważniają do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 

Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 

Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę [pełnomocnictwo].  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest {.......................................................................}  

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę.  

5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu 

kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, określającą zakres obowiązków każdego  

z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub 

wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot może stanowić 

podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wobec tego Wykonawcy lub wobec 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. W takim przypadku żaden z Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w tym 

odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.  

*Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia oferty wspólnej. 

 

§ 12. 

Niniejsza umowa obowiązuje  przez 12 miesiący od dnia jej podpisania. 

 

§ 13. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1. Oferta Wykonawcy. 

§14. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

                  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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