
 

 

Załącznik Nr 2 

- Projekt Umowy - 

 

 

zawarta w dniu ……………………r. pomiędzy: 
   
Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o. z siedzibą w Lelisie  
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000772826, REGON 382257875, NIP 7582369154, kapitał zakładowy 
wysokości  100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) pokryty w całości, 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Sikorę, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiajacym” 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”: 
o następującej treści: 
 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 
równowartości 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019.1843). 

 
 

§ 1. 
 Zakres umowy 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę 
następujące zadanie: „Dostawa wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o.o.” 
2. W ramach planowanego zadania przewiduje się dostawę nowych materiałów o następującym 

asortymencie: 
 

Lp. Nazwa obiektu Cena 
jednostkowa 
netto 

Liczba w 
okresie 
umownym 

Wartość netto w 
okresie umowy 

1. Wodomierz radiowy DN15 
 

 40  

2. Wodomierz radiowy DN20 
 

 200  

3. Wodomierz radiowy DN25 
 

 10  



 

 

4. Zestaw redukcyjny 20 L130 =>15 
L110 

 40  

5. Zaworek zwrotny DN 15  40  

6. Zaworek zwrotny DN 20  200  

7. Moduł radiowy  200  

8. Moduł radiowy ze 
zintegrowanych rejestratorem 
danych 

 50  

9. System odczytu z możliwością 
programowania i kompletnym 
urządzeniem do odczytu i 
programowania 
 

 1  

10. Wsparcie techniczne – serwis na 
12 m-cy wg odrębnej umowy 
przygotowanej przez 
Wykonawcę i zaakceptowanej 
przez Zamawiającego 
 

 1  

Razem netto: 
 

 

VAT  % 
 

 

Razem brutto: 
 

 

 
 

3. Wodomierze i moduły radiowe mają być kompatybilne.  

4. Wykonawca zapewnia serwis oprogramowania, serwis urządzeń typu tablet, dostarczonych 

wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, właściwej konfiguracji dostarczonych urządzeń 

typu tablet oraz oprogramowania. Szczegółowe postanowienia dotyczące serwisu zostaną 

uregulowane pomiędzy stronami na podstawie odrębnej umowy (zgodnie z pkt 10 tabeli z §1 

umowy).  

5. W cenie całego zamówienia zapewnione jest również wdrożenie oraz przeszkolenie 

pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.  

6. Dostawa materiałów odbywać się będzie częściami, sukcesywnie według potrzeb w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Lelis. Dostawa systemu odczytu nastąpi                         

w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.   

7. Informacja o dostawie będzie przekazywana Wykonawcy z co najmniej 4-dniowym 

wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy. Składanie zamówień będzie 

odbywało się drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy:  ………………………………………… 



 

 

8. Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały o których mowa w pkt1-8 tabeli z 

§1 umowy od dnia zawarcia Umowy do dnia 21 grudnia 2020 r.  

9. Do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na 

dostarczane wyroby. 

10. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku 

braku zapotrzebowania. W razie niezrealizowania dostaw w ilościach, o których mowa w                     

ust. 2 wzajemne rozliczenia zostaną dokonane w oparciu o stosowne pozycje przedmiaru 

dostawy oraz faktyczną ilość dostarczonych materiałów.  

12. Ograniczenie dostaw, o których mowa w ust. 10 nie wymaga zmiany umowy.   

13. Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od 

daty odbioru każdej części zamówienia.  

14. W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, 

Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części. Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie dostarczyć materiały wolne od wad.  

§ 2.  
Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają terminy realizacji: 
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  po podpisaniu umowy i przekazaniu      
    Wykonawcy stosownych zamówień dostaw, 
2) zakończenie całego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31.12.2020r. 

2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu  wykonania dostaw, jeżeli Wykonawca w ciągu 
14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu 
ze szczegółowym uzasadnieniem. 

 

 
§ 3.  

Wynagrodzenie 
 

1. Ustala się łączną wartość przedmiotu zamówienia w wysokości:  
  
   netto: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł 
     
    brutto:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
    
   słownie brutto:  ……………………………………………………………………………………………………………………. zł 
2. Kwota brutto określona w ust.1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.                        
3. Ceny jednostkowe za materiały eksploatacyjne określone przez Wykonawcę pozostaną  
    niezmienne do czasu zakończenia realizacji dostaw.  
4. Zapłata  wynagrodzenia   za system odczytu, o którym mowa w punkcie 9 tabeli z §1 umowy, nastąpi  

w trzech równych ratach na  podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę z 14-

dniowy terminem płatności, przy czym kolejne faktury mogą być wystawione: 



 

 

I faktura- nie wcześniej niż po dniu 15 maja 2020 r.  

II faktura- nie wcześniej niż po dniu 15 sierpnia 2020 r. 

III faktura – nie wcześniej niż po dniu 15 listopada 2020 r.  

5. Zapłata wynagrodzenia za materiały o których mowa w punkcie 1-8 tabeli z §1 umowy będzie 

następowała na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za dostarczoną partię 

materiałów zgodnie ze złożonym zamówieniem, przy czym faktury zostaną wystawione po odebraniu  

materiałów przez Zamawiającego z 14-dniowym terminem płatności na fakturze. 

5. Płatności będą następowała w formie bezgotówkowej- przelewem na wskazane w fakturze konto 

bankowe Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest określić w fakturze rodzaj i ilość dostarczonego przedmiotu umowy.  

7. Warunki zapłaty wynagrodzenia za wsparcie techniczne- serwis o którym mowa w pkt 10 tabeli                     

z §1 umowy zostaną uregulowane  w odrębnej umowie zawartej pomiędzy stronami.   

 
§ 4. 

 Obowiązki stron 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

- potwierdzenia odbioru dostarczonych materiałów;  
- dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostarczone materiały zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) terminowego dostarczania fabrycznie nowych materiałów  o parametrach zgodnych z zawartą 
umową, zasadami  wiedzy technicznej  i przepisami prawa; 
2) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń. 

 
§ 5.  

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je 
będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:  
- za nieterminową dostawę – w wysokości 0,1%  wartości dostawy za każdy dzień zwłoki  
- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego- w wysokości 0,1%  
wartości dostawy za każdy dzień zwłoki, 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody 

 
 

§ 6.  
Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności  muszą być dokonane w formie pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności: 
1) wstrzymania  lub ograniczenia zakresu dostaw przez Zamawiającego, 
2) zmiana obowiązującej stawki VAT, 



 

 

3)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
 

 
§ 7.  

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy, 

d) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane ofertą i niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, lub wskazaniami Zamawiającego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 

tygodni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
3. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe 

z odstąpienia od umowy.  
 

§ 8. 
 Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 

2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawę do sądu miejscowo 
właściwego dla Zamawiającego. 

3.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 Zapytanie ofertowe 
Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 3 Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 Rodo 
 
 
  
 
 
         Zamawiający                                    Wykonawca 
 
 



 

 

 

Załącznik nr 4 

 

Informuję, że administratorem danych powyżej wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest: 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z.o.o.  siedzibą w Lelisie przy ul. Szkolnej 37, 07-402  Lelis. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl Podane dane osobowe będą 

przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umów wchodzących 

w zakres przedmiotowy działalności Przedsiębiorstwa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są 

niezbędne do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. Dane będą przechowywane 

przez okres trwania umowy, aż do czasu upływu przedawnienia zobowiązania wynikającego z umowy, 

zakończenia procesu windykacji, gdyby takowy został rozpoczęty. Dane będą przechowywane przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy prawa Powyższe działanie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO).  

 

………………………………  

podpis Zleceniodawcy 
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