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Nr sprawy: PZ/17/2022 
Sprzedaż wraz z dostawą zestawu hydroforowego w ramach zadania pn.: „Pompownia wody – Knurów ul. Al. Piastów – Modernizacja 
układu pompowego wraz z wykonaniem i uruchomieniem układu sterowania, monitoringu i wizualizacji obiektu  
oraz sieci zasilającej osiedle Szczygłowice” 1 

UMOWA NR […] 
zawarta w dniu […] w Knurowie  pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Szpitalna 11, 44–194 Knurów 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000308355, NIP 969–12–01–897, REGON 276575519, 
które reprezentuje: 
Bogusław Tyszkowski – Prezes Zarządu 
w dalszym ciągu zwanym Zamawiającym  
a […] wpisanym do […] NIP […] Regon […] 
którego reprezentuje: […] 
w dalszym ciągu zwanym Wykonawcą.  

§ 1 
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego zestawu hydroforowego dla obiektu pompowni 
wody przy Al. Piastów w Knurowie w ramach zadania pn.: „Pompownia wody – Knurów  
ul. Al. Piastów – Modernizacja układu pompowego wraz z wykonaniem i uruchomieniem układu 
sterowania, monitoringu i wizualizacji obiektu oraz sieci zasilającej osiedle Szczygłowice” w zakresie  
określonym w: 

1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
2) Formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1 na własny koszt 
do obiektu pompowni wody zlokalizowanego przy Al. Piastów obok nr 12 w Knurowie w terminie 
do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.  

2. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy, 
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego z pięciodniowym wyprzedzeniem.  
W powiadomieniu Wykonawca wskaże osoby upoważnione do dokonania odbioru i podpisania 
protokołu końcowego przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający pisemnie potwierdzi termin dostawy.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczonego zestawu hydroforowego oraz 

ustawienia go w docelowym miejscu w obiekcie pompowni wody. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do podłączenia dostarczonego, zmontowanego i ustawionego 

w docelowym miejscu zestawu hydroforowego do istniejącej instalacji wodociągowej pompowni 
oraz doprowadzenia kabla zasilającego w miejsce zabudowy szafy sterującej w terminie do 10 dni 
roboczych od daty ustawienia zestawu hydroforowego w miejscu docelowym. 

6. Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres: [...] przez Zamawiającego  
o wykonaniu czynności opisanych w ust. 5.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru wykonanego przez Zamawiającego podłączenia zestawu do instalacji 

wodociągowej pompowni,  
b) podłączenia szafy do instalacji elektrycznej,  
c) wykonania przed uruchomieniem zestawu hydroforowego pomiarów szafy zasilająco-

sterującej (skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji 
uziemienia, ciągłości połączeń wyrównawczych) zgodnie z PN-EN 602204-1:2010, 

d) konfiguracji i uruchomienia zestawu hydroforowego przez autoryzowany serwis w terminie 
do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6., 

e) przeprowadzenia szkolenia pracowników pompowni wody podczas uruchomienia zestawu 
hydroforowego. 

8. Z czynności opisanych w ust. 7 spisany zostanie protokół odbioru technicznego. 
9. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni wykonanie wymaganych przeglądów dostarczonych 

urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w DTR poszczególnych urządzeń, wraz z dostawą części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tytułu wykonania wymaganych 
przeglądów w okresie gwarancyjnym. 
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§ 3 
1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w obiekcie pompowni wody 

zlokalizowanym przy Al. Piastów obok nr 12 w Knurowie. Po przeprowadzeniu czynności odbioru 
zostanie spisany protokół odbioru zestawu hydroforowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze, 
4) listę dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę przy odbiorze, 
5) ewentualne oświadczenia i wyjaśnienia stron, 
6) podpisy osób upoważnionych do dokonania odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zamawiający dokona odbioru końcowego po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich wymogów 
określonych w §2 ust. 1–7 umowy oraz w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy.  

3. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest zgodność 
parametrów zestawu hydroforowego z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowa praca 
urządzenia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, do czynności odbioru, wymaganej dokumentacji 
techniczno-ruchowej (DTR) w języku polskim, protokołu z pomiarów szafy zasilająco-sterującej 
oraz protokołu odbioru technicznego. 

5. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z §1 umowy Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany będzie na własny koszt w terminie do 30 dni do dostarczenia przedmiotu umowy 
zgodnego z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, co nie uchybia uprawnieniom 
Zamawiającego z tytułu naliczania kar umownych oraz prawu odstąpienia od umowy.  

§ 4 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi  jakości wynosi  

24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
2. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z tytułów, o których 

mowa w ust. 1, należy do Zamawiającego. 
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu, 

sporządzoną w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać: 
1) nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej, 
2) obowiązki gwaranta, w szczególności wymienione w niniejszym paragrafie, 
3) uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie umowy ujawni 

się jakaś wada, 
4) okres trwania gwarancji. 

4. Jeżeli w treści gwarancji, o której mowa w ust. 3 znajdą się postanowienia sprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają zapisy niniejszej umowy. 

5. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację 
w formie pisemnej.  

6. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany w przypadku wystąpienia wady 
do jej usunięcia w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, przy czym w uzasadnionych przypadkach 
strony mogą uzgodnić dłuższy termin na usunięcie wady. 

7. Wykonawca w okresie rękojmi za wady i gwarancji poniesie wszystkie koszty związane  
z usuwaniem ujawnionych wad, chyba, że wada nastąpi na skutek eksploatowania zestawu 
niezgodnie z dostarczoną instrukcją. 

8. Zawiadomienia o wadach Zamawiający może przekazywać listownie lub pocztą elektroniczną  
na adres Wykonawcy: [...]. Po otrzymaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu fakt otrzymania zgłoszenia na adres 
poczty elektronicznej: pwik@knurow.com.pl. 

9. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający – po pisemnym 
uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami 
Wykonawcę. 

10. Przeglądy gwarancyjne wykonane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w DTR, na wezwanie Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia.  
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§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości […] zł netto 

(słownie […] zł) + należny podatek VAT. 
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom 

i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawę oraz inne 
opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega 
obciążeniu tymi opłatami i podatkami.  

3. Wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury będzie płatne w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której Wykonawca 
dołączy podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy lub w wykonaniu czynności, o których mowa 
w §2 ust. 7. ppkt. d) i e) – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej  
niż 20 000,00 zł, 

2) za zwłokę w wykonaniu naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zwłoki, nie więcej niż 20 000,00 zł,  

3) za zwłokę w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zapisami DTR w okresie gwarancji 
– w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego  
w §4 ust. 10., nie więcej niż 20 000,00 zł,  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

 


