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UMOWA DOSTAWY I MONTAŻU NR ……./2020 

 
 

W dniu …………….. 2020 r. w Paczkowie pomiędzy:  

 
………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą,  
 

a 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie., 48-370 Paczków, 

ul. Miraszewskiego 3, posiadającą nadany numer REGON: 530571258 oraz 
NIP: 753-000-11-17, reprezentowaną przez: 

1. Marka Kieliszka        - Dyrektora Zakładu,  

2. Zygmunta Ciska       - Głównego Księgowego, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 
zważywszy, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę polegając na 

umiejętnościach, doświadczeniu i wiedzy Wykonawcy, 

zważywszy, iż Wykonawca oświadcza też, że zapoznał się ze wszystkimi 
wymogami i warunkami, o których mowa w niniejszej Umowie i zapewnia, 

że są one możliwe do prawidłowego, kompletnego i terminowego 
spełnienia na zasadach określonych w Umowie, 

została zawarta umowa dostawy i montażu, zwana dalej Umową, o 
następującej treści: 

 
   

      § 1 
1. Wykonawca – zgodnie z treścią i warunkami Umowy – dostarczy, 

zamontuje, sprawdzi działanie i uruchomi, a następnie wyda 
Zamawiającemu: 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………., zwany dalej Przedmiotem 

Umowy. Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy 

stanowi załącznik nr 1 do tej Umowy. Przedmiot Umowy będzie 
posiadał umieszczoną w widocznym miejscu, czytelną, trwale 

przymocowaną i zabezpieczoną przed zniszczeniem tabliczkę 
znamionową zawierająca nazwę Wykonawcy jako producenta, nazwę 

i model Przedmiotu Umowy, numer seryjny, kraj oraz rok produkcji 
urządzenia, a nadto oznakowanie CE. Miejscem dostawy, montażu i 

uruchomienia Przedmiotu Umowy będzie ……………………………. 
2. Z momentem wydania Przedmiotu Umowy dochodzi do przejścia z 

Wykonawcy na Zamawiającego ryzyka utraty i uszkodzenia 
Przedmiotu Umowy i z tym samym momentem Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego prawo własności tegoż Przedmiotu 
Własności, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy ryczałtową kwotę netto ………………………… złotych 
(słownie: ……………………………… złotych), zwaną dalej Ceną, która jest 
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stała i nie podlega zmianom. Cena nie zawiera podatku od towarów i 

usług. Cena obejmuje wszelkie koszty, wydatki oraz opłaty związane 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym stanowi Ona 

całkowitą i maksymalną kwotę pieniężną, jaką Zamawiający zapłaci 

na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.  
3. Cena będzie obejmowała także przeprowadzenie przez Wykonawcę – 

w trakcie montażu oraz rozruchu i sprawdzenia działania Przedmiotu 
Umowy – szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w 

liczbie nie większej niż …. osób. Szkolenie, o jakim jest mowa w 
zdaniu poprzedzającym, będzie obejmowało informacje m.in. na 

temat: rozruchu, serwisu oraz bezpiecznego i higienicznego 
używania Przedmiotu Umowy, a także  ograniczeń oraz wyłączeń 

związanych z prawidłowym używaniem Przedmiotu Umowy.   
 

 
§ 2 

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy następujących 
dokumentów:  

a. ……………………, 

b. ……………………, 
c. ……………………, 

a także udzielenia wyjaśnień i informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, 
niezbędnych do Jego prawidłowego wykonania. 

 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, iż prowadzona przez niego działalność 

gospodarcza obejmuje wykonywanie obiektów/przedmiotów o 
właściwościach Przedmiotu Umowy. Wykonawca dołoży wszelkich 

starań, aby dotrzymać wszystkich warunków Umowy i zapewnia, że 
Przedmiot Umowy będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w 

Umowie. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z potrzebami i wymaganiami 

Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i właściwości Przedmiotu 

Umowy, a nadto Wykonawca oświadcza, że uznaje tak ujęty 
Przedmiot Umowy za wystarczającą podstawę do realizacji niniejszej 

Umowy i w związku z tym nie wnosi uwag w tym zakresie. 

33..  Niezależnie od tego, czy projekty lub jakakolwiek dokumentacja 

zostały przedstawione Zamawiającemu lub zatwierdzone przez 
Zamawiającego cała odpowiedzialność za pełną i prawidłową 

realizację Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.   
4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż posiada środki, maszyny i 

urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 
5. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów i 

surowców zapewnionych oraz nabytych przez Wykonawcę. 
6. Wykonawca zapewnia niniejszym Zamawiającemu ……..-letnią 

gwarancję na wydany Zamawiającemu Przedmiot Umowy. 
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7. Jeżeli Wykonawca otrzyma od swoich kontrahentów (dostawców) 

jakiekolwiek gwarancje (karty gwarancyjne) związane z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, to wówczas przy podpisaniu przez strony 

protokołu wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy Wykonawca 

będzie zobowiązany do dokonania przelewu na Zamawiającego 
wszelkich uprawnień wynikających z udzielonych Wykonawcy 

gwarancji.  
8. Jeżeli przepisy prawa lub obowiązujące normy nakładają szczególne 

wymagania odnośnie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest na własny koszt i własnym staraniem uzyskać oraz dostarczyć 

Zamawiającemu – a to najpóźniej przy podpisaniu przez strony 
protokołu wydania Przedmiotu Umowy – wszelkie niezbędne do ich 

stwierdzenia dokumenty, takie jak certyfikaty, deklaracje, 
świadectwa, atesty, projekty, obliczenia, a także rysunki techniczne, 

certyfikat CE, certyfikaty materiałowe, karty techniczne, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne 

oraz inne dokumenty poświadczające jakość wykonania (spełnienie 
wymagań określonych obowiązującymi normami, uzyskanie klasy 

itd.) Przedmiotu Umowy. 

9. Jeśli Przedmiot Umowy przeznaczony jest do kontaktu z żywnością 
lub z surowcami służącymi do jej wytworzenia, wówczas po stronie 

Wykonawcy leży spełnienie wszelkich wymagań prawnych, jaki i 
norm oraz standardów, jakie stosowane są w tym względzie przez 

Zamawiającego. 
10. Wykonawca powinien skutecznie zabezpieczyć Zamawiającego 

przed wszelkimi prawami osób trzecich związanymi z Przedmiotem 
Umowy, a w szczególności przed roszczeniami związanymi z 

używaniem lub sprzedażą Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, 
które dotyczą naruszenia jakichkolwiek praw własności 

przemysłowej, praw płynących z wzorów użytkowych i udzielonych 
patentów, zarejestrowanych lub używanych znaków towarowych. W 

przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów 
związanych z dochodzeniem przeciwko Niemu przez osoby trzecie 

roszczeń związanych Przedmiotem Umowy, wtedy Wykonawca 

będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
koszty z tego wynikłe 

11. Przedłożenie przez Zamawiającego rysunku lub dokumentu, 
bądź zatwierdzenie lub odrzucenie dokumentu lub rysunku 

przedstawionego przez Wykonawcę, jak również złożenie zapytania, 
zgłoszenie sprzeciwu, uwagi lub sugestii przez Zamawiającego 

związku z rysunkiem lub dokumentem (w tym z elementem 
projektów koncepcyjnych) nie ogranicza i nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy za Przedmiot Umowy. Zanim 
Wykonawca podejmie jakiekolwiek czynności w oparciu o takie 

uwagi, sugestie lub zalecenia Zamawiającego, jest on zobowiązany 
sprawdzić, czy są one właściwe i czy nie spowodują naruszenia 

postanowień Umowy. 
§ 4 
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1. Termin zakończenia poszczególnych faz realizacji przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy strony ustalają w ten sposób, że dla: 
a. dostawy Przedmiotu Umowy – będzie to …………………….. r.,  

b. montażu Przedmiotu Umowy – będzie to …………………….. r.,  

c. rozruch i sprawdzenia działania Przedmiotu Umowy – będzie to 
…………………….. r.,  

d. uruchomienia Przedmiotu Umowy – będzie to ……………………. r.,  
e. wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy – będzie to 

……………………. r. 
2. Odpowiednio do terminów określonych w ustępie poprzedzającym, 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o konkretnym terminie 

zakończenia poszczególnych faz realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu 
Umowy. Z czynności odbioru przez Zamawiającego tychże faz, o jakich 

jest mowa w ust. 1 pod lit. b) – e) tego paragrafu Umowy zostanie 
sporządzony protokół, w którym będą ujęte ewentualne uwagi, 

stwierdzone wady lub usterki oraz oświadczenia stron. 
3. Zamawiający może odmówić przyjęcia Przedmiotu Umowy w 

przypadku, gdy Przedmiotu Umowy nie jest zgodny z Umową, bądź 

wady lub usterki Przedmiotu Umowy nie zostały usunięte w terminie. 
Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie pięciu (5) dni od daty wydania Przedmiotu Umowy powiadomić 
pisemnie Wykonawcę o odmowie przyjęcia Przedmiotu Umowy. 

4. Niezależnie od tego, czy stwierdzenie wady lub usterki nastąpiło przy  
odbiorze danej fazy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, 

czy też stwierdzono to w czasie późniejszym – Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć wady i usterki, o których mowa w ust. 2 powyżej, 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o 
stwierdzeniu danej wady lub usterki. Z odbioru usunięcia wad i usterek 

zostanie sporządzony kolejny protokół dotyczący danej fazy realizacji 
Przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca: 
a. nie zakończy w terminie jakiegokolwiek fazy realizacji przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o których jest mowa w ust. 1 

tego paragrafu Umowy, lub 
b. nie usunie wad i usterek w terminie, o którym jest mowa w 

ust. 4 powyżej,  
wówczas Zamawiającemu będzie należna od Wykonawcy kara umowna 

za każdy dzień zwłoki odpowiednio w wysokości 0,5 % wartości netto: 
i. całego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie niniejszej Umowy, a to gdy Wykonawca 
nie zakończy w ustalonym terminie jakiejkolwiek 

fazy realizacji Przedmiotu Umowy, 
ii.  Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez 

Zamawiającego jest wyższa niż kwota zastrzeżonej 
w tym przypadku kary umownej, Zamawiający ma 

prawo dochodzić od Wykonawcy uzupełniającego 
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odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę 

umowną.  
6. W przypadku, gdy Wykonawca: 

a. nie zakończy w terminie jakiegokolwiek fazy realizacji przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o których jest mowa w ust. 1 
tego paragrafu Umowy, lub 

b. nie usunie wad i usterek w terminie, o którym jest mowa w 
ust. 4 powyżej,  

wówczas po upływie kolejnych 7 dni, liczonych od uchybienia terminom 
określonym odpowiednio pod literami a) i b) tego ustępu, 

Zamawiającemu będzie przysługiwało – bez uszczerbku dla 
skuteczności realizacji postanowienia ust. 5 tego paragrafu Umowy – 

prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 
i. w całości – gdy Wykonawca opóźnia się z 

terminowym zakończeniem faz, o jakich jest mowa w 
ust. 1 tego paragrafu Umowy, bądź  

ii. w części jeszcze niewykonanej – gdy Wykonawca 
opóźnia się z terminowym usunięciem wad i 

usterek. 

7. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem 
natychmiastowym może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia 

przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności w sytuacji 
wykonywania lub wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy 

niezgodnie z niniejszą Umową, co nastąpiło bez uprzedniego 
uzgodnienia tych zmian z Zamawiającym. 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie …. dni, liczonych od 
dnia zawarcia Umowy, w drodze pisemnego oświadczenia 

przekazanego Wykonawcy: 
a) Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o 

ogłoszenie upadłości lub jeżeli zostanie wobec niego wszczęte 
postępowanie naprawcze bądź likwidacyjne, a nadto jeżeli Wykonawca 

przeniesie w całości lub w części swoje prawa i obowiązki wynikające z 
Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

bądź jeżeli nastąpi powierzenie przez Wykonawcę podmiotom trzecim 

wykonania Przedmiotu Umowy albo jego części bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wówczas Zamawiający 

może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
 

§ 5 
1. Wykonanie przez Zamawiającego zobowiązania, określonego w treści § 

1 ust. 2 Umowy, będzie uwarunkowane uprzednim, pełnym i 
prawidłowym wykonaniem przez Wykonawcę jego zobowiązań, o 

których jest mowa w postanowieniu § 1 ust. 1 i 2 Umowy.   
2. Cena będzie płatna w terminie 21 dni od dnia wydania 

Zamawiającemu Przedmiotu Umowy i podpisania przez strony  
ostatecznego protokołu w przedmiocie wydania Zamawiającemu 

Przedmiotu Umowy, tj. podpisania protokołu bez adnotacji stron co do 



 6 

uwag lub zastrzeżeń, a także po dostarczeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
3. Wszystkie faktury VAT powinny być opatrzone numerem Umowy i 

muszą być dostarczone pod adres Zamawiającego 

 
      § 6 

1. Wykonawca zobowiazany jest zachować w tajemnicy i traktować jako 
poufne wszelkie informacje i dokumenty (bez względu na to czy 

zostały one oznaczone jako „poufne” lub w podobny sposób), których 
podanie do publicznej wiadomości, wykorzystanie lub przekazanie 

osobie trzeciej może wyrządzić szkodę Zamawiająemu, a w których 
posiadanie wszedł On w trakcie przygotowywania i realizacji Umowy, w 

szczególności Wykonawca nie powinien ich publikować lub ujawniać 
żadnej osobie trzeciej, chyba że udzielenie tych informacji lub 

dokumentów osobie trzeciej jest niezbędne w celu wykonania Umowy.  
2. Osoba trzecia, której udzielona jest informacja w celu wykonania 

Umowy musi zostać zawsze pouczona o obowiązku zachowania 
tajemnicy i wyrazić zgodę na to, że będzie objęta tym obowiązkiem..  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których jest 

mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będzie On zobowiązany pokryć 
Zamawiającemu wszelkie szkody stąd wynikłe.    

4. Wszelkie zawiadomienia lub inne dokumenty składane przez strony w 
toku realizacji tej Umowy będą mogły mieć formę inną niż pisemną – 

chyba że forma pisemna jest wymagana na mocy niniejszej Umowy – i 
będą mogły być dostarczone drugiej stronie Umowy przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub faksu. W tym celu ustala się, 
że  

 
Wykonawca posiada 

- adres poczty elektronicznej: ……………….. 
- numer faxu: ………………………………., 

 
Zamawiający posiada   

- adres poczty elektronicznej: ……………….. 

- numer faxu: ………………………………., 
 

5. Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw i obowiązków 
wynikających z Umowy oraz powierzenie przez Wykonawcę 

podmiotom trzecim wykonania Przedmiotu Umowy albo Jego części 
wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a to pod 

rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego.   
6. Jakiekolwiek dotychczasowe ustalenia stron, poprzedzające zawarcie 

tej Umowy, zostają zastąpione i uchylone przez postanowienia 
niniejszej Umowy.  

7. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i poprawki do Umowy muszą być 
sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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8. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na 

podstawie lub w związku z realizacją tej Umowy będzie sąd 
powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

Załączniki: 
 

Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Nr 2 - Oferta 

 
 

Wykonawca: 

Podpis  

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

 

Podpis  

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

 

 
Zamawiający: 

 

Podpis  

Imię i Nazwisko Marek Kieliszek 

Stanowisko Dyrektor Zakładu 

 

Podpis  

Imię i Nazwisko Zygmunt Cisek 

Stanowisko Główny Ksiegowy 

 


