
 

 

UMOWA Nr OPK/WMR/ZP-1/16/2017  

dostawa materiałów do modernizacji hydrantów przeciwpożarowych  

na terenie gminy Opole Lubelskie   

 

zawarta w dniu ………………września 2017 roku w Opolu Lubelskim pomiędzy: 

Opolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 

Lubelskim przy Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000638776, posiadającą kapitał zakładowy 16 054 500 zł, NIP: 717 183 

15 79, REGON: 364840413, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Ryszarda Skwarka           –    Prezesa Zarządu 

a  

……………………………………………….. 

prowadzącym działalność pod nazwą ………………………………. z siedzibą …………………………. przy …………………….., 

NIP: …………………………………….., REGON: ………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie Stronami umowy 

 

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 ze zm.) i ofertę Wykonawcy wybraną jako najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert, została 

zawarta Umowa  następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n. Dostawa materiałów do modernizacji 

hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Opole Lubelskie o parametrach i właściwościach 

określonych w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 

TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA 

1. Miejscem dostawy materiałów jest siedziba Zamawiającego: 24-300 Opole Lubelskie, al. 600-lecia 8.  

2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Wykonawca dostarczy materiały do magazynu Zamawiającego własnym transportem i na swój koszt. 

4. Wykonawca dostarczy atesty na materiały zamawiane wraz z towarem. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

…………………………… netto, tj. ……………………………………brutto (słownie: …………………………………………………..). 

2. Rozliczenia za dostarczone materiały dokonywane będą w oparciu o ceny określone w Formularzu 

cenowym - Załącznik nr 2 do umowy, oraz ofercie – Załącznik nr 3 do umowy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. W przypadku zwłoki w uiszczaniu należności, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi 

odsetkami. 
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§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego dostawę materiałów będzie protokół 

przekazania.  

2. Protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa 

w § 3 ust. 3. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu materiału w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5%  wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 2 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ten zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 5% łącznej ceny brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 

umowy. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Zamawiający może żądać zapłaty 

odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

§ 6 

GWARANCJA 

1. Dostarczone materiały muszą być objęte (min. 24 miesięczną gwarancją) ……………………………………………. 

2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który udzieli na nią 

odpowiedzi w ciągu 7 dni a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za 

uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

3. Koszt reklamowanych materiałów nie będzie obciążał Zamawiającego. 

§ 7 

OSOBY DO KONTAKTU 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy 

będą odpowiedzialni za kontakty między Stronami:  

1) ze strony Wykonawcy:  

…………………………………….. - tel. ……………………………………, e-mail: …………………………………………..  

2) ze strony Zamawiającego:   

Pan Bartosz Goral – Kierownik Wydziały Wodno-Ściekowego; tel. 695-565-001. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego . 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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§ 9 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Załączniki do umowy: 

1) Zapytanie ofertowe 

2) Formularz cenowy 

3) Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

      

 

 

 

 


