
 Załącznik nr 3 
UMOWA  NR  DZP/04/2020 

 

 
 

Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy: 
Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie (66-200) 
przy ulicy Młyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
000032476, NIP:9270009205 Regon: 970327589, kapitał zakładowy 25 121 900,00 złotych, 
reprezentowaną przez: 

Pana Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu, 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, którym jest: 
Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 oraz zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik 
nr 2 do umowy. 

2. Koszt transportu krajowego do siedziby Zamawiającego wliczony jest w wynagrodzenie. 
 

§ 2 

1. Po dostarczeniu, dokonanym odbiorze i dostarczonych dokumentach niezbędnych do rejestracji 
w wydziale komunikacji oraz atestu PZH, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 
podstawie poprawnie wystawionej faktury. Do ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej 
stawki. 

2. Cena obejmuje wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia jest 
zobowiązany Wykonawca. 

3. Faktura winna być wystawiona na: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Świebodzinie, NIP: 927-00-09-205. 

4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto bankowe podane przez Wykonawcę 
w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w paragrafie 1 
w nieprzekraczalnym terminie do …………………………. Wykonanie umowy w terminie oznacza 
dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

2. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego. 

3. Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 

• ze strony Zamawiającego realizację umowy nadzoruje ……………………………………, tel. 68 382 24 12, 
e-mail: ……………….@zwkiuk.swiebodzin.pl 

• ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….. 
 

 

§ 4 



Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania umowy osobie trzeciej. 
 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 5% wartości umowy brutto, gdy 
Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

1.    Wykonawca odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym przedmiocie umowy, ponosząc z tego 
tytułu odpowiedzialność zgodnie z treścią niniejszej umowy.  

2.    Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych w przedmiocie umowy lub do 
dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego 
w gwarancji. 

 

§ 7 

Wykonawca udziela:  
- gwarancji mechanicznej na okres …….. miesięcy;  
- gwarancji antyperforacyjnej na okres …….. miesięcy;  

zgodnie ze złożona ofertą. 
 

§ 8 

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 

1. Żadna ze stron nie będzie pociągana do odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy w sytuacji, gdy takie niedopełnienie było spowodowane Siłą 
Wyższą. 

2. Przez Siłę Wyższą rozumie się sytuacje, których strony niniejszej umowy nie mogły przewidzieć ani 
im przeciwdziałać, a mające wpływ na wykonanie umowy, np. akty terroru, wojny, pożary, 
powodzie, wichury oraz inne klęski żywiołowe. 

 

§ 10 

Spory wynikłe z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 

1)  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2)  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 
2. Oferta - Załącznik nr 2 

 


