
Projekt umowy 

Nie wypełniać 

 

Umowa Nr ….. / NR / 2015 
zawarta w dniu ……………..2015r. 

 

pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku,  

ul. Pionierów 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ  

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze 

Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000092716, wysokość kapitału zakładowego 

20.397.800,00 zł, REGON 770548026, NIP 8410005188, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Piotr Boniaszczuk – Dyrektor,  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg z dnia ……….2015r. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa pompy z osprzętem do Głównej Przepompowni 

Ścieków i mieszadeł do Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”, zgodnie ze złoŜoną ofertą. 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę: 

1) pompy zatapialnej Flygt NP. 3202.185.HT/458 z osprzętem instalacyjnym DN 150, 

2) zatapialnego mieszadła wolnoobrotowego Flygt SR 4410.011 o mocy 0,9 kW, 

3) zatapialnego mieszadła wolnoobrotowego Flygt SR 4410.011 o mocy 2,3 kW. 

 

§ 3 

Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do dnia 28.08.2015r. 

 

§ 4 

1. WYKONAWCA dostarczy i wyda przedmiot umowy, na własny koszt 

i ryzyko do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w Lęborku przy ul. Pionierów 2.  

2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym.  

3. WYKONAWCA obowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodny z ustawą z dnia 

30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 138,  

poz. 935, z późn. zm.), co potwierdzi odpowiednimi deklaracjami. 

 

§ 5 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy, w zakresie wydania  

i przyjęcia przedmiotu umowy, są:  

1. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – …………..……………………………,  

2. ze strony WYKONAWCY – ……………………………………………..  

 

§ 6  



 

 

 

 

 

 

1. Za dostarczone urządzenia WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ………. zł netto  (słownie:………………………………………………)  

+  podatek VAT, z podziałem na:  

1) pompa zatapialna Flygt NP. 3202.185.HT/458 z osprzętem instalacyjnym DN 150 -

……………………………………………. 

2) zatapialne mieszadło wolnoobrotowe Flygt SR 4410.011 o mocy 0,9 kW- ………… 

3) zatapialne mieszadło wolnoobrotowe Flygt SR 4410.011 o mocy 2,3 kW - ………… 

2. Koszty transportu przedmiotu umowy pokrywa WYKONAWCA. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół,  

o którym mowa w § 4 ust. 2.  

4. NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przelewem  

z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY oraz w terminie określonym na 

fakturze lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wypływu środków z rachunku 

bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 7 

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 12 miesięcy gwarancji na dostarczane 

urządzenia. 

2. Zasady udzielania gwarancji określa Załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 8 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust.1,  

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.1 za kaŜdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej awarii albo dostarczeniu sprzętu 

zastępczego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za 

kaŜdy dzień zwłoki.  

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy  

z przyczyn leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust.1.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY, 3 egzemplarze 

dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do umowy nr ….. / NR / 2015,  

z dnia ……….2015r. 

 

 

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI. 

 

 

Gwarancji udziela …………………………………………na poniŜszych warunkach: 

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia urządzeń, 

potwierdzonej protokołem. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Zamawiającemu wyłącznie na skutek wad 

fizycznych tkwiących w urządzeniach, które ujawniły się w czasie trwania gwarancji  

i eksploatacji urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, na warunkach określonych  

w umowie i dokumentacji techniczno – ruchowej. 

3. Podstawą do rozpatrzenia aktualności zobowiązań gwarancyjnych są niniejsze „Zasady 

udzielania gwarancji”, opis warunków pracy urządzeń wraz z zabezpieczeniami oraz 

okoliczności powstania wady oraz protokół z pierwszego uruchomienia urządzeń. 

4. Wykonawca dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany na urządzenia zastępcze wolne od 

wad lub dostawy nowych tych części urządzeń, które według udowodnionej złej 

konstrukcji, złego materiału, złego wykonania lub nieprawidłowego doboru do zadanych 

parametrów stały się niezdatne do uŜytku. 

5. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu zasadności roszczeń gwarancyjnych, Wykonawca przystąpi 

do likwidacji awarii w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni robocze od zgłoszenia awarii  

i dokona naprawy urządzenia w terminie nie dłuŜszym niŜ 21 dni. W przypadku 

wydłuŜenia terminu usunięcia usterki, Wykonawca zamontuje urządzenie zastępcze. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia awarii (faksem) wraz  

z protokołem określającym warunki, w których awaria nastąpiła. Wykonawca zastrzega 

sobie prawo do poawaryjnej wizji lokalnej. 

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji, montaŜu, 

serwisu oraz naturalnego zuŜycia elementów zuŜywających się. Gwarancja nie obejmuje 

równieŜ usterek powstałych wskutek ingerencji naprawczej, bez zgody Wykonawcy. 

8. Wymienione podczas naprawy gwarancyjnej części pozostają własnością Wykonawcy. 

9. Termin gwarancyjny określony w p.1 automatycznie ulega wydłuŜeniu o czas naprawy 

gwarancyjnej. 

10. Wykonawca dostarczy wraz z towarem „Instrukcję obsługi” w języku polskim, karty 

gwarancyjne wraz z instrukcją montaŜu. 

11. W przypadku nieterminowego wykonania usługi gwarancyjnej, Zamawiający naliczy kary 

umowne w wysokości określonej w § 8 ust.1 pkt. 3) umowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


