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Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

UMOWA NR ... … . … (WZÓR) 

 

zawarta w dniu ............ 2018 roku Sulęcinie pomiędzy Zakładem Wodociągów  

i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o., 69-200 Sulęcin, ul. Ignacego Daszyńskiego 58 

NIP   4290071794 

REGON   365103042 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu  - Wiesława Zbiorczyka  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a .......................................................................................................................................... 

z siedzibą w .................................................................................................................... 

NIP:…………….. 

REGON:………….. 

w imieniu którego działa: 

..................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1. 

Przedmiot zamówienia 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia e-usług dla 

ludności oraz dostarczenia licencji i wdrożenia dodatkowych modułów oprogramowania 

dziedzinowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z o.o.:, w 

szczególności do realizacji: 

a) E-usługi wraz z  dodatkowymi modułami oprogramowania dziedzinowego.  

b) Wdrożenie e-usług wraz z dodatkowymi modułami oprogramowania 

dziedzinowego.   

c) Integracja systemów.  

d) Szkolenia pracowników. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi – „Opis przedmiotu zamówienia”, będący 

Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy wraz z Odpowiedziami dotyczącymi SIWZ 

 i Modyfikacjami SIWZ (o ile wystąpią). 

3. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
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§ 2. 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie 

Wykonawcy.  

2.  Tytułem wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy, w oparciu o kwotę określoną w formularzu ofertowym, 

następująco: 

 Kwotę                     

………………………………………………….……………………………………PLN 

słownie:  

.....................................................................................................................................PLN 

plus podatek VAT w kwocie: ….................................................................................PLN 

słownie:  

.....................................................................................................................................PLN 

co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości: ..................................................... PLN 

 słownie: …................................................................................................................. PLN 

         w tym: 

 

Przedmiot  Liczba 

(usługa) 

Wartość netto 

(PLN) 

E-usługi wraz z  dodatkowymi 

modułami oprogramowania 

dziedzinowego  

1  

Wdrożenie e-usług wraz z 

dodatkowymi modułami 

oprogramowania 

dziedzinowego   

1  

Integracja  
1  

Szkolenia 
1  

 

3. Zapłata będzie dokonywana w PLN na konto bankowe Wykonawcy: PLN (nazwa 

banku, pełny numer konta) 

4. Kwota, o której mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą 

w miejsce wskazane w § 1 ust. 1, koszty napraw gwarancyjnych, w tym te związane  

z naprawą w miejscu instalacji, a także ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. 

5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 4 ust. 4 - 5, 

wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego 

w ust. 2. 
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§ 3. 

Termin i warunki realizacji usługi 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1  

ust. 1 w terminie do dnia …………………. 

2. Przyjęcie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lub wymagają nadmiernych kosztów 

lub też Wykonawca  nie ustosunkował się do żądania wymiany lub naprawy 

towaru w terminie 14 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu 

usunięcia wad oraz do żądania wyznaczenia innego terminu odbioru 

zakwestionowanego uprzednio, jako wadliwego, przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający wyznacza ostateczny termin odbioru przedmiotu Umowy (po upływie 

terminu jej realizacji ustalonego w Umowie) oraz termin protokólarnego 

stwierdzenia usunięcia  zaistniałych wad. 

6. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi             

z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, 

sporządzonego w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych 

w ofercie parametrów techniczno-eksploatacyjnych dostarczanego przedmiotu Umowy. 

§ 4. 

Zasady rozliczeń 

1. Płatność za dostawę będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury wraz z kopią podpisanego przez obie 

strony protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2, przelewem na konto 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca obciąża Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami. 

3. W przypadku opóźnienia terminu dostawy z winy Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto Umowy za każdy dzień 

opóźnienia dostawy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia w całości 

lub w części od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % 

wartości brutto Umowy. 

5. Wykonawca lub Zamawiający mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

6. Za realizację Umowy odpowiadają: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………… 
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2) ze strony Wykonawcy: …………………………………. 

 

 

 

§ 5. 

Rękojmia i gwarancja 

1. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przedmiot sprzedaży jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 

b) naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 będą 

realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony 

przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu 

na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy 

(rękojmia za wady fizyczne). 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy, o którym 

mowa w § ust. 1 zgodnie z złożoną ofertą……… miesięcy. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciążają 

Wykonawcę. 

6. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu 

cywilnego. 

§ 6. 

Zmiany postanowień umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy 

pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

a) konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie ze względu na zmianę 

obowiązujących przepisów prawa np. zmiana stawek podatku VAT, 

b) zastosowania produktów zamiennych w stosunku do produktów wskazanych w 

ofercie, w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku 

zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp.) – pod warunkiem, że 

produkty zamienne spełniają wszystkie wymagania przewidziane w zapytaniu 

ofertowym i Umowie, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

c) rezygnacja z części dostawy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których 

zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym 

obniżeniem wynagrodzenia (w powyższym przypadku Wykonawca przygotuje, 

przy udziale Zamawiającego, protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w 

którym Strony określą zakres dostawy, z realizacji których Zamawiający 

zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie 

odpowiednio do wyceny zamieszczonej w ofercie), 

d) zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiajacego. 
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§ 7. 

Spory 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane będą w 

drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności - przez sąd właściwy wg siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Warunki ogólne 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie tej Umowy stanowi jej integralną część. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji 

związanych z realizacją Umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i mogą zostać dokonane, o ile zostały przewidziane w niniejszej Umowie. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 


