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Załącznik Nr 4 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

 

 
Zawarta w dniu…………………….. 2020 r. w Karsinie, pomiędzy 

Gminą Karsin z siedzibą przy ul. Długiej 222, 83-440 Karsin 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy Karsin – Roman Brunke 

przy kontrasygnacie  

Skarbnik Gminy Karsin – Tomasz Gołuński 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

§ 1. 

 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego nr ZP 271.15.2019 z dnia 27 

grudnia 2019 r. na dostawę wodomierzy do wody zimnej z liczydłem IP68 

przystosowanym do montażu modułów radiowych i ofertą przedstawioną przez 

Wykonawcę dnia …………………….2020 r.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć 900 sztuk wodomierzy 

marki:…………………………………………………………………………………………………………………… 

i 1800 sztuk redukcji. 

2. Dostawa poszczególnych partii zamówienia nastąpi: 

1) 300 szt. wodomierzy i 600 szt. redukcji – do 31.01.2020 r. 

2) 300 szt. wodomierzy i 600 szt. redukcji – do 28.02.2020 r. 

3) 300 szt wodomierzy i 600 szt. redukcji – do 16.03.2020 r. 

 

3. Na dostarczone wodomierze Wykonawca udziela ………. miesięcznej gwarancji jakości 

i rękojmi za wady. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy.  

4. Wykonawca oświadcza, że cały dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny z w/w 

postępowaniem przetargowym. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dostarczanych wodomierzy w 

zakresie ich ilości do 20% przedmiotu zamówienia. 

 

   § 2. 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczone wodomierze po 

cenie określonej w ofercie  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za 

dostarczoną partię zamówienia. 

2. Wartość umowna całego zamówienia wynosi netto do 

kwoty...............................................  

Podatek VAT wynosi ...................................... 

Brutto: .......................................................... 

Słownie złotych: ..................................................................................................................... 
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3. Określone w Ofercie cenowej ceny są stałe i w czasie trwania umowy nie mogą ulec 

zmianie. 

4. Zapłata należności za każdą odebraną partię towaru nastąpi przelewem w terminie 

14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT, na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.  

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada 

NIP………………………………… 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada 

NIP……………………………… 

7. W razie zwłoki w zapłacie za odebrany towar Zamawiający zobowiązany jest do 

zapłaty odsetek ustawowych. 

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad  w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy: 

a) w wysokości 0,05 % wartości umownej brutto za nie dostarczenie w terminie towaru 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru, 

b) w wysokości 0,05 % wartości umownej brutto za zwłokę w realizacji wymiany towaru 

wadliwego na wolny od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

5 % wartości umownej brutto. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, 

jeżeli Wykonawca nie dostarczy towaru w terminie określonym w §1 ust.2. 

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić 

od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od 

umowy z powyższych powodów Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 

część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 9. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody 

obu stron pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego. 
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§ 11. 

 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu w trybie 

uzgodnień przedstawicieli stron, przez Sąd Cywilny właściwy dla Zamawiającego na 

podstawie prawa polskiego. 

 

§ 12. 

 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 

oryginału z przeznaczeniem: 

       - dla Zamawiającego – 3 egzemplarze, 

       - dla Wykonawcy – 1 egzemplarz. 

 

 

WYKONAWCA: 

 

 

……………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

……………………………….. 

 


