
Projekt umowy 
Nie wypełniać 

 
Umowa Nr ….. / NR / 2016 

zawarta w dniu ………–2016 r. 
 

pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, 84-300 Lębork,  
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 20.606.200,00zł, REGON 770548026,  
NIP 8410005188, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 
Piotr Boniaszczuk – Dyrektor,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..., 
zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: 
……………………………………….. 

 
§ 1 

 
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 
…………………… r. 
 

§ 2 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa 
wyrobów (tworzywa III).”  

2. Wyroby stanowiące przedmiot dostawy wyszczególniono w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest magazyn ZAMAWIAJĄCEGO przy  

ul. Pionierów 2 w Lęborku lub plac budowy wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO, na terenie 
miasta Lęborka.  

4. WYKONAWCA obowiązany jest dostarczyć wyroby budowlane dopuszczone do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia  
16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), co potwierdzi 
odpowiednimi deklaracjami. 

 
§ 3 

 
Termin wykonania umowy – do dnia ……………–2016 r. 
 

§ 4 
 

1. Za dostarczone wyroby WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto  
w wysokości …………… zł (słownie: …………………………………………………………). 

2. Koszt opakowania wliczony jest w cenę wyrobów i nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty 
związane z dodatkowym niestandardowym pakowaniem ponosi WYKONAWCA, chyba, że 
ZAMAWIAJĄCY zadecyduje inaczej. 

3. Inne koszty związane z realizacją umowy obciążają WYKONAWCĘ. 
4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest list przewozowy stanowiący podstawę 

do wystawienia faktury lub w przypadku braku listu, faktura. 
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta 

ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze oraz w terminie 
określonym na fakturze lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 



6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wypływu środków z rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 5 
 

Do stałych kontaktów w zakresie wykonania umowy wyznacza się: 
1. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) w sprawach merytorycznych – Ryszard Pawłowski, Roman Milczewski,  
2) w sprawach formalno – prawnych – Adam Stenka, 

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

§ 6 
 

1. Odbioru technicznego wyrobów dokonywać będzie przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO  
i WYKONAWCY, w dni robocze w godz. od 7.00 do 14.00. 

2. Jeżeli uszkodzenie wyrobów nastąpiło w czasie transportu z winy WYKONAWCY - 
odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi WYKONAWCA. 

3. W przypadku zaistnienia braków jakościowo-ilościowych, osoba bezpośrednio odpowiedzialna 
za dostarczone wyroby (przewoźnik) wraz z osobą przyjmującą wyroby z ramienia 
ZAMAWIAJĄCEGO (magazynier) spisują protokół, potwierdzający istniejące braki lub 
uszkodzenia, wraz z ich wyliczeniem. 

4. W przypadku, gdy WYKONAWCA dostarczył wyroby niezgodne z przedmiotem umowy, 
ZAMAWIAJĄCY zwróci je na koszt WYKONAWCY w celu ich wymiany na właściwe.  

5. WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie, jednak w terminie do 3 dni, licząc od daty 
zgłoszenia:  
1) dostarczyć brakujące wyroby, 
2) wymienić wyroby na wolne od wad,  
3) wymienić wyroby na zgodne z przedmiotem umowy. 

 
§ 7 

 
1. WYKONAWCA udziela 5 lat rękojmi na dostarczone wyroby, licząc od dnia wydania 

wyrobów ZAMAWIAJĄCEMU.  
2. WYKONAWCA oświadcza, iż dostarczone wyroby są nowe i wolne od wad fizycznych i od 

wad prawnych. 
3. W przypadku wystąpienia wady, WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie, jednak w 

terminie do 3 dni, licząc od daty jej wystąpienia wymienić wyroby na wolne od wad. 
4. Wymieniany wyrób, mający wadę fizyczną ma być fabrycznie nowy. 
5. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o stwierdzonych wadach fizycznych w ciągu 

miesiąca od daty dostarczenia wyrobów do miejsca wykonania przedmiotu umowy lub 
niezwłocznie od daty ich wykrycia. 
 

§ 8 
 
1. WYKONAWCA udziela 5 lat gwarancji jakości na dostarczone wyroby, licząc od dnia 

wydania wyrobów ZAMAWIAJĄCEMU.  
2. WYKONAWCA gwarantuje, iż wyroby są nowe i wolne od wad zarówno materiałowych, jak  

i wykonawczych i odpowiadają normom polskim przenoszącym europejskie normy 
zharmonizowane. 

3. Gwarancja jakości udzielona przez WYKONAWCĘ wynika z uprawnień gwarancyjnych 
ZAMAWIAJĄCEGO, przyznanych przez producenta, na podstawie dokumentów 
gwarancyjnych. 

4. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU wraz z wyrobami, dokumenty gwarancyjne 
producenta na poszczególne wyroby w języku polskim. 

5. Dokumenty gwarancyjne producenta nie mogą naruszać postanowień umownych. 



6. W przypadku, gdy dokumenty gwarancyjne producenta naruszą postanowienia umowne, 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, które będą wiążące 
dla WYKONAWCY. 

7. WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 3 dni, licząc od daty zgłoszenia wymienić 
reklamowane wyroby na fabrycznie nowe. 

8. Termin gwarancji określony w § 8 ust. 1 umowy automatycznie ulega wydłużeniu o czas 
wykonywania świadczeń gwarancyjnych. 

 
§ 9 

 
Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych: 
1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
2. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za nieterminową dostawę i wymianę wyrobów, o której 

mowa w § 6 ust. 5 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki. 

3. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za nieterminową wymianę wyrobów w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na wykonanie uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z rękojmi lub 
gwarancji jakości. 

 
§ 10 

 
Spory pomiędzy stronami, mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO sąd powszechny. 
 

§ 11 
 

Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej, w postaci aneksu, 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 
 

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

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


