
 

 

Załącznik nr. 2 

 

 

UMOWA   

 

 

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 dalej Kupującym/Zamawiającym. 
 
a  ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
reprezentowanym przez: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej  „Wykonawcą: 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 
kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.  
 

§ 1 Zakres umowy 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę 
następującego zadania: „Wykonywanie dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych 
przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis 
2. W ramach planowanego zadania przewiduje się dostawę materiałów o następującym 

asortymencie:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP. 

 

ASORTYMENT ILOŚĆ 

1 Rura PE80 40x3,0 -  1000 m 

2 Dwuzłączka skręcana  40 10 szt 

3 Trójnik skręcany 40/40/40 10 szt 

4 Kształtki elektrooporowe DN 40 (mufa, kolano, zaślepka) 10 szt 

5 Zasuwa DN 32 z gwintem 1 ¼” GJS 25 szt 

6 Zasuwa DN 40 z gwintem 1 ¼” GJS 25 szt 

7 Obudowa zasuwy DN 32/50 20 szt 

8 Skrzynka wodna  DN 100 50 szt 

9 Nawiertka żeliwna DN 80/32 (PE,PCV) 20 szt 

10 Nawiertka żeliwna DN 100/32 (PE,PCV) 20 szt 

11 Nawiertka żeliwna DN 160/32 (PE,PCV) 20 szt 

12 Obudowa nawiertki 60 szt 

13 Skrzynka uliczna 60 szt 

14 Zawór kulowy DN 20 PN 25-30 50 szt 

15 Zawór kulowy DN 20 PN 25-30 50 szt 

16 Zawór antyskażeniowy DN20 50 szt 

17 Wodomierz DN 20 (antymagn.) Q 4.0/2.5 100 szt 

18 Złączka GZ 40/32 100 szt 

19 Złączka GZ 40/25 100 szt 

20 Nypel OC ¾ 100 szt 

21 Redukcja OC 1-3/4”     100 szt 

22 Śrubunek DN 20  100 kpl 



 

 

23 Plomby  200 szt 

24 Nasuwki PVC Ø90, 110, 160 5 szt 

25 Dwukielich PVC Ø90, 110, 160 5 szt 

26 Hydrant n/z DN 80 pojed. zamk. GJS 20 szt 

27 Hydrant n/z DN 80 z podwójnym zabezp. Łamany GJS 20 szt 

28 Hydrant p/z DN 80 5 szt 

29 Skrzynka PE na hydrant p/z 5 szt 

30 Kolano stopowe DN 80 ( 8 otw) 10 szt 

31 Króciec FF DN 80/0,3, 80/0,5 10 szt 

32 Zasuwa DN 80 sfero 10 szt 

33 Obudowa zasuwy DN 80 10 szt 

34 Rura ciśnieniowa PVC DN 90/3 30 szt 

35 Rura ciśnieniowa PVC DN 110/3 30 szt 

36 Rura ciśnieniowa PVC DN 160/3 30 szt 

37 Rura PE SDR 17 DN 90 100 mb 

38 Rura PE SDR 17 DN 110 100 mb 

39 Rura PE SDR 17 DN 160 100 bm 

40 Rura PE 40- kanaliz. 500 mb 

41 Zasuwa DN 40 kanaliz. 10 szt 

42 Obudowa zasuwy  10 szt 

43 Uszczelka in situ Ø160 10 szt 

44 Uszczelka in situ Ø40 10 szt 

45 Studzienka systemowa Ø 425 z włazem żeliwnym na teleskopie 5 szt 

46 Rura PVC SN 8 Ø160 100 mb 

47 Kształtki (kolana) PVC Ø160 10 szt 

 

 
 



 

 

3. Dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan odbywać się 

będzie częściami, sukcesywnie według potrzeb w miejsce wskazane przez zamawiającego na 

terenie Gminy Lelis, 

4. Informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z 4-dniowym wyprzedzeniem 

określającym termin, ilość i miejsce dostawy, 

5. Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne wod-kan od 

zawarcia umowy do dnia 21.12.2020r. 

6. 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 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilościowych pomiędzy poszczególnymi 

asortymentami materiałów wod-kan lub zmniejszenia zakresu dostawy           w przypadku 

braku zapotrzebowania 

8. Ograniczenie dostaw o których mowa w ust.5 nie wymaga zmiany umowy 

9. W razie nie zrealizowania dostaw przedmiotu umowy w ilościach, o których mowa                   w 

ust.5, wzajemne rozliczenia zostaną dokonane w oparciu o stosowne pozycje przedmiaru 

dostawy oferty oraz faktyczną ilość dostarczonego przedmiotu umowy. 

10. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 

W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne 

roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 

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

daty odbioru. 

W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, 

Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części. 

      
§ 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. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia dostaw, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 3. Wynagrodzenie 

1. Ustala się łączne wynagrodzenie za dostawę materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do 
budowy sieci wod-kan w ramach zawartej umowy w kwocie  



 

 

    
    netto:.................................... ..................................zł 
     
    brutto  .........……………….........................……. zł. 
    
   słownie brutto:  
……………………………………………………………………………………………………………...................................................
................................................................................................. 
2. Kwota brutto określona w ust.1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w stawce .......%.                        
3. Ceny jednostkowe za materiały eksploatacyjne określone przez Wykonawcę pozostaną  
    niezmienne do czasu zakończenia realizacji dostaw.  
4. Zapłata  wynagrodzenia   nastąpi  na  podstawie  częściowych faktur VAT za każdą dostarczoną 

partie materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan przelewem na 
wskazane w fakturze konto Wykonawcy w terminie ............. dni od daty odbioru danej części 
przedmiotu umowy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

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

 
§ 4. Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
- zgłaszania zapotrzebowania na materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy   
   sieci wod-kan w terminie 96 godzin przed planowana dostawą;    
- potwierdzenia odbioru dostarczonych materiałów;  
- dokonanie zapłaty wynagrodzenia za dostarczone materiały wod-kan. 

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

 
 

§ 6. Kary umowne 
1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w 

formie kar umownych. 
2.  Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia 

wyznaczonego na wykonanie dostawy do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

b) 0,2% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia 
wad do dnia faktycznego odbioru; 

c) Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kwoty wynikającej z naliczonych kar umownych z 
przysługującego wykonawcy  wynagrodzenia. 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego; 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  w wysokości 
0,2 %  za każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego. 



 

 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z 
wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4. 

4. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od 
siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 7. Odbiór dostaw 

1. Przedmiotem odbioru dostaw jest partia fabrycznie nowych dostarczonych materiałów 
przeznaczonych do budowy sieci wod-kan przez wykonawcę zgodnie ze zamówieniem- do 

dostarczonej partii materiałów. 
 

 
§ 8. 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, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

 
§ 9. 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, Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

c) 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 1 

miesiąca 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.  

 
§ 10. 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 sprawy do sądu miejscowo 
właściwego dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron. 

 
  
         Zamawiający                                    Wykonawca 
 


