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UMOWA nr OPK/WWS/……./2019 
 
zawarta w dniu ………………… w Opolu Lubelskim pomiędzy: 
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy Al. 600-
lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638776, NIP: 717 183 15 79, REGON: 364840413, 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez:  
Henryka Piłata – Prezesa Zarządu   
a 
……………………………………….. z siedzibą w ……………………………………………………. przy ul. 
…………………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
……………………………………………………,  NIP: ………………………………….., Regon: ………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………..  
zwanymi dalej łącznie Stronami umowy 
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa materiałów instalacyjnych hydraulicznych do 
eksploatacji sieci wodociągowej, budowy przyłączy wodociągowych oraz do usuwania 
awarii na sieci wodociągowych przez OPK Sp. z o.o. (określonymi w dalszej części Umowy 
jako „wyroby”). 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Zapytaniu ofertowym wraz  
z załącznikami. 

3. Zapytanie ofertowe z dnia ………………………, wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy  
z dnia ………………………………………… stanowią integralną część Umowy. 

 
§ 2. 

Termin i sposób realizacji Umowy 
1. Umowa realizowana będzie sukcesywnie, partiami, w miarę potrzeb Zamawiającego przez 

okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ………………………….. 
2. Ilość danej partii wyrobów oraz szczegółowy asortyment określane będą przez 

Zamawiającego i przesyłane na adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………… 
3. Wykonawca dostarczy zamówioną partię wyrobów na własny koszt do magazynu 

Zamawiającego przy al. 600-lecia 8 w Opolu Lubelskim - maksymalnie w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia zapotrzebowania. Dostawy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00 ÷ 15.00. 
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4. W razie zaistnienia prawdopodobieństwa opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 1 dnia roboczego przed planowanym 
terminem dostawy powiadomić odbiorcę o fakcie i przyczynach opóźnienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych wyrobów 
maksymalnie o 20% oraz zmiany ilości zapotrzebowanych wyrobów w danym asortymencie 
w granicach wartości (ogółem) Umowy, przy czym jednostkowe ceny ofertowe, określone  
w Załączniku Nr 2 do Umowy, są stałe i obowiązują przez cały okres trwania Umowy. 
Zmniejszenie ilości zamawianych wyrobów skutkuje odpowiednią zmianą łącznej wartości 
Umowy ogółem, określonej w § 3 ust. 1. 

 
§ 3. 

Wynagrodzenie i sposób płatności 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

określony w § 1, kwotę w łącznej wartości netto ogółem: ………………………zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….), 
z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5. Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Ceny jednostkowe netto, nazwy i ilości wyrobów określa Załącznik Nr 1 do Umowy. Do cen 
jednostkowych netto Wykonawca doliczać będzie podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Ceny określone w Załączniku Nr 1 są stałe i obowiązują przez cały okres obowiązywania 
Umowy. 

4. Koszt transportu wyrobów objętych przedmiotem Umowy do magazynu Zamawiającego 
zawarty jest w kwocie wskazanej w ust. 1. 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy może odbywać się częściowo po dostarczeniu 
danej partii wyrobów, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, zgodnie z cenami określonymi w Załączniku Nr 1 do Umowy, po 
odbiorze danej partii, z zastrzeżeniem ust. 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych wyrobów z wymogami określonymi 
w Umowie w szczególności w Zapytaniu ofertowym lub innej wady, lub stwierdzenia 
niepełnej dostawy Zamawiający według swojego wyboru wykona uprawnienie określone w 
ust. 7 lub zgłosi reklamację e-mailem, a Wykonawca wymieni przedmiot Umowy na wolny 
od wad, lub uzupełni jego brakującą ilość - w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia 
(dni robocze pon. – pt. w godz. 7.00 - 15.00). Termin zapłaty należności liczony będzie od 
dnia dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad lub uzupełnienia jego brakującej 
ilości. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych wyrobów z wymogami określonymi 
w Umowie w szczególności w Zapytaniu ofertowym lub innej wady, lub stwierdzenia 
niepełnej dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
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§ 4. 
Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 36 miesięcy gwarancji na dostarczone wyroby, licząc 
od dnia odbioru danej partii przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny w języku polskim, określający 
szczegółowe warunki gwarancji, z potwierdzeniem daty wydania danej partii przedmiotu 
Umowy. 

3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji: 
3.1 O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie 

lub e-mailem. 
3.2 Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego  

i Wykonawcy – w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę bez 
uzasadnionej istotnej przyczyny tej odmowy, Strony ustalają, iż protokół podpisany 
jednostronnie przez Zamawiającego będzie wiążący. 

3.3 Termin dostarczenia wyrobów wolnych od wad określa Zamawiający, przy czym 
ustala się, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od zgłoszenia. 

3.4 Dostarczenie wyrobu wolnego od wad przez Wykonawcę (Gwaranta), zostanie 
pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

 
§ 5. 

Kary umowne 
1. Formę odszkodowania za niewłaściwe wykonywanie Umowy stanowią kary umowne. 
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

a) w razie nieterminowej dostawy danej partii wyrobów, nieterminowego uzupełnienia 
brakujących wyrobów, nieterminowej wymiany wyrobów na nowe wolne od wad -  
w wysokości 1,5 % łącznej wartości zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień 
opóźnienia. 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % łącznej wartości Umowy ogółem. 

3. Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % łącznej wartości Umowy 
ogółem. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy - Zamawiający może 
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczone kary 
umowne. 

6. Zamawiający, w razie wystąpienia opóźnienia, może wyznaczyć dodatkowy termin 
wykonania przedmiotu Umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy (w całości lub w części)  
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  
W takim przypadku może również dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 
10% łącznej wartości Umowy ogółem. 

8. Odstąpienie od Umowy winno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.  
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§ 6. 
Osoby do kontaktów 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do składania zamówień cząstkowych 
zgodnie z § 2, w tym do określania ilości wyrobów zamawianych w danej partii są: 
Rafał Koconowski tel. 601 304 510, e-mail: w.wod-kan@opk-opolelubelskie.pl 
Agnieszka Opoka, tel. 695 562 000, e-mail: w.wod-kan@opk-opolelubelskie.pl 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmian postanowień Umowy. 
 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 
umowy pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
   ……………………….………………………..                                                     …………….………………………………. 
 (Podpis i pieczęć Zamawiającego)                                                    (Podpis  i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 


