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UMOWA NR  […] 

zawarta w dniu […] w Knurowie, pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11,  
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308355,  
NIP 969-12-01-897, REGON 276575519, 
które reprezentuje: 
inż. Bogusław Tyszkowski – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a: 
[…]  
z siedzibą w: […] 
wpisanym do: […] NIP: […] REGON: […]  
którego reprezentuje: […] 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest pozostawanie przez Wykonawcę w gotowości do sukcesywnej sprzedaży 

na rzecz Zamawiającego towarów określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
i dokonywania sprzedaży tych towarów oraz ich dostarczanie Zamawiającemu na każde jego żądanie 
wyrażone w zamówieniu cząstkowym. 

2. Szczegółowe parametry techniczne towarów określone zostały w Załączniku nr 1  
do niniejszej umowy. 

3. Integralną częścią umowy jest kserokopia Formularza oferty złożonego przez Wykonawcę -  
Załącznik nr 1. 

4. Ilości towaru podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy są ilościami szacunkowymi  
i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń 
co do ilości zamówionego towaru i wysokości odpłatności z tytułu sprzedaży. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie pozostawał w gotowości do sukcesywnej sprzedaży 

towarów zgodnie z § 1, a także, że będzie sprzedawał, dostarczał, rozładowywał i przenosił towary 
do miejsca określonego w ust. 4 na podstawie zamówień cząstkowych składanych 
przez Zamawiającego faksem na numer: […] lub pocztą elektroniczną na adres: […], a w przypadku 
dostaw awaryjnych – telefonicznie na czynny całodobowo numer Wykonawcy […]. Po otrzymaniu 
zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
potwierdzić Zamawiającemu fakt otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie na numer 
faksu (32/ 33 00 169) lub na adres poczty elektronicznej (pwik@knurow.com.pl). 

2. W zamówieniu cząstkowym Zamawiający każdorazowo poda rodzaj i ilość zamawianego towaru, 
osobę odpowiedzialną za jego odbiór oraz termin dostawy: 

1) nie krótszy niż 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia,  
2) a w przypadku dostawy awaryjnej – termin dostawy wynosi do 5 godzin od chwili 

telefonicznego złożenia zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie ze złożonym zamówieniem cząstkowym 

wraz z atestami, certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, aprobatami technicznymi, 
świadectwami kontroli jakości wymaganymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Towary dostarczane będą do magazynu Zamawiającego, który mieści się w Knurowie  
przy ul. Szpitalnej 11. 
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5. Strony wyznaczają następujące osoby do koordynacji czynności związanych z realizacją umowy: 
1) Wykonawca – […] tel. […]; 
2) Zamawiający – Mistrz Działu Logistyki  tel. 32/ 33 00 173. 

§ 3 
1. Za nabyty i dostarczony towar Zamawiający płacić będzie Wykonawcy ceny jednostkowe określone 

w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Do cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca doliczać 

będzie podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki. 
3. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 są ostateczne i nie mogą ulec zmianie. 
4. Wykonawca każdorazowo dołączy do faktury podpisany przez osobę odpowiedzialną za odbiór 

towaru ze strony Zamawiającego dowód dostawy WZ. 
5. Płatności dokonywane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany. 
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary. 
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego dowodu dostawy WZ.  
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający prześle Wykonawcy 

stosowną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi co do zgłoszonej 
reklamacji w terminie 3 dni od daty jej otrzymania. 

4. Jeżeli Wykonawca nie odpowie na otrzymaną reklamację w terminie określonym w ust. 3 Strony 
traktować będą złożoną reklamację za uzasadnioną i uznaną przez Wykonawcę.  

5. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany 
towaru na towar wolny od wad. 

6. Termin dostarczenia towarów wolnych od wad strony ustalają na 7 dni od daty złożenia reklamacji.  
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wymianą towaru, w tym koszty transportu. 

§ 5 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 
1) w wysokości 5% wartości brutto zamówionej partii towarów za każdy dzień opóźnienia  

w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 2 pkt. 1), nie więcej niż 15 000,00 zł, 
2) w wysokości 30% wartości brutto zamówionej partii towarów w przypadku dostaw awaryjnych 

za każdą godzinę opóźnienia w dostarczeniu danej partii towaru lub jej części w stosunku  
do terminu określonego w §2 ust. 2 pkt. 2), nie więcej niż 15 000,00 zł, 

3) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towarów wolnych od wad  
w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6, nie więcej niż 15 000,00 zł, 

4) w wysokości 1 000,00 zł każdorazowo w przypadku braku możliwości telefonicznego 
zgłoszenia zamówienia dostawy awaryjnej, 

5) w wysokości 15 000,00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

§ 6 
1. Umowę zawiera się na okres 2 lat, liczonych od daty zawarcia umowy. 
2. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał swoich zobowiązań w terminie określonym w umowie 

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy oraz umów realizowanych  
na podstawie poszczególnych zamówień. 

3. Rozwiązanie umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 
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§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze 

ugody. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór 
rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej  
pod rygorem nieważności. 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

Wykonawca        Zamawiający 
  


