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 załącznik nr 4 

UMOWA  NR …./2011/…. 
 
 
Zawarta w dniu  ………...2011 r.  w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Inżynierii 
Miejskiej Spółka z o.o. przy ulicy Szarych Szeregów 2 w  Czechowicach-Dziedzicach zwanym dalej 
Zamawiającym,  które reprezentują: 
- Prezes Zarządu               - inż. Michał Gil 
- Wiceprezes Zarządu                                         - mgr inż. Jadwiga Herok 
 
a firmą:      ______________________________________ 
                   ______________________________________ 
 
zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 
__________________________________________ 
 
 

§ 1 
1. Umowa niniejsza została zawarta bez zachowania trybu określonego w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r.  
- prawo zamówień publicznych – podstawa prawna: art. 133  ust. 1 w związku z  art. 132  ustawy  
  (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz.759 z późn. zm.). 
2. Umowa została zawarta  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, w wyniku którego dokonano wyboru dostawcy pompy ściekowej o wydajności 1 500 m 3/h 
dla oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach. 

 
§ 2 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie: „Dobór, dostawa i  montaż  pompy ściekowej 
o wydajności 1 500 m 3/h” .    
Wykonawca winien spełnić wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu umowy - załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy oraz  w ofercie z dnia ……...2011 r. stanowiącej załącznik nr 2  do niniejszej umowy.  
 

§ 3 
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na adres: 
                      Czechowice-Dziedzice     ul. Czysta 5  
 transportem Wykonawcy na jego koszt i  ryzyko.   
2.  Termin wykonania przedmiotu umowy:  do dnia 15 czerwca   2011 r. 
 

§ 4 
Zamawiający zastrzega, aby jakość dostarczonego przedmiotu umowy  była zgodna z obowiązującymi normami  
i spełniała zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz  w ofercie wymagania. 
 

§ 5 
Przedstawicielami stron umowy odpowiedzialnymi za  realizację przedmiotu umowy  są: 
 
1. ze strony Zamawiającego – Kierownik Oczyszczalni Ścieków -  mgr inż. Paweł Waluga        
                                                  tel.  (032) 215 31 71,       tel. kom. 663 333 095 
 
2. ze strony Wykonawcy – ………………………………………….. . 
                                             

§ 6 
1. Za realizację  przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości: 

- cena netto:   ……………… zł  (słownie: …………………………………….._ zł), 
- cena brutto:  ………………  zł  (słownie: ……………………………………._zł). 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej  
    do zapłaty faktury. 
3. Zapłata należności za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania  faktury ,  
    po dokonaniu wcześniejszego odbioru  przedmiotu umowy w protokole odbioru  końcowego. 
4. Zapłata będzie dokonana  przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
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§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i podaje swój numer identyfikacji podatkowej 
NIP 652-16-07-392 oraz oświadcza, że upoważnia  Dostawcę do wystawienia faktury  VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i podaje swój numer identyfikacji podatkowej  
NIP ………………………………. . 
 

§ 8 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie konieczności odstąpienia od umowy wskutek   
   okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  
    w § 6  umowy. 
2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

� opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego  
       w § 6  umowy - za każdy dzień opóźnienia, 
� opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6  umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego przez 
Zamawiającego do usunięcia wad, 

� odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
       - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 24 
    miesięcy  liczony  od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.  Warunki gwarancji określają  
    stosowne karty gwarancyjne.  Dokumenty gwarancyjne i dokumentację techniczną dla urządzenia  
    Wykonawca  przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru  przedmiotu umowy. 
2. Niezależnie od gwarancji Wykonawcy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje gwarancyjne 
    producentów zabudowanych urządzeń. 
3. Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy. Bieg rękojmi liczony będzie od dnia podpisania protokołu   
     odbioru końcowego . 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 

  § 11 
Spory   wynikłe  na tle realizacji  niniejszej  umowy będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe dla siedziby 
Zamawiającego  

  § 12 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego  
i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
 

  § 13 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 
 


