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UMOWA nr DI/---/2023    

Zawarta w dniu ….........2023 r. w Żarach pomiędzy: 
Zakładem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią z siedzibą 
w Żarach; ul. Bohaterów Getta 9-11; 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, NIP 928-203-33-04, REGON: 
080315632,  

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu -  Marka Goraja 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………z 
siedzibą w ……………, ul. …………., …-… ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …..Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 
NIP ………………… , REGON: …………………..,  
reprezentowaną przez: 
………………………    - …………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawc ą”  
*- niepotrzebne skreślić 

 

 

Niniejszą umowę zawiera się na podstawie: 
− oferty Wykonawcy z dnia ---.---.2022 r. 
− zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach z dnia 

19.03.2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania przez ZWiK Sp. z o.o. zamówień 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 PLN. 

 
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług polegających na myciu oraz wtórnej 
legalizacji wodomierzy produkcji Sensus stanowiących własność Zamawiającego o podanym niżej 
asortymencie i cenie: 
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L.p. Producent Model Średnica 
[mm] 

Długość [mm] Przewidywana 
ilość [szt.] 

Cena 
jednostkowa 

netto 

1. Sensus 
640C 

(Q=2,5 m3/h) 15 110 2500 --- 
 

Razem: szt. 2500 na kwot ę netto: -----, brutto: ----- zł. 
 

2. Szacunkowa ilość wodomierzy przewidzianych do legalizacji w okresie trwania umowy - 2500 szt. 
3. Umowa będzie realizowana i rozliczana na podstawie zamówień częściowych. 
4. Wykonawca oświadcza, ze posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, 

a z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził dodatkowych roszczeń.  
§ 2 

Termin wykonania 
1. Usługi będą realizowane sukcesywnie w okresie od zawarcia niniejszej umowy według aktualnych 

potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie jego pisemnego zamówienia z podaniem 
asortymentu oraz ilości. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r. lub do 
wyczerpania warto ści umowy je śli nast ąpi to wcze śniej . 

3. Wykonawca wykona złożone przez Zamawiającego zamówienie cząstkowe na ponowną legalizację 
wodomierzy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania wodomierzy do siedziby 
Wykonawcy. 

§ 3 
Warunki wykonania 

1. Usługi będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy zlokalizowanej w …………………………………. . 
2. Po ponownej legalizacji wodomierzy, liczydła nie muszą być wymieniane na nowe tzn. niezerowane. 
3. Koszt odbioru wodomierzy i dostawę po legalizacji pokrywa Wykonawca. 
4. Przy każdorazowym przekazaniu Wykonawcy wodomierzy przeznaczonych do ponownej legalizacji 

Zamawiający sporządzi protokół zawierający datę wydania, ilość oraz typ wodomierza. 
5. Po ponownej legalizacji Wykonawca dostarczy do Zamawiającego tylko wodomierze 

zalegalizowane. Wodomierze zepsute bądź nienadające się do ponownej legalizacji pozostają na 
stanie Wykonawcy celem ich utylizacji. Na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
protokół z wyszczególnieniem wodomierzy, które nie przeszły procesu legalizacji. 

6. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłowością dostaw pełnił będzie:  
Pani Iwona Olbry ś – tel. 68/479 46 55 
Pan Henryk Tyczy ński – tel. 68/479 46 53. 

7. Z ramienia Wykonawcy obsługę prowadzić będzie:  
Pan/Pani ……………………………….. tel. ---------------------------- 
 

§ 4 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór ilościowy zalegalizowanych wodomierzy dokonywany będzie każdorazowo w siedzibie 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu. 
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2. Jeżeli Wykonawca wykona usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający ma 

prawo odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do bezpłatnego usunięcia usterek wyznaczając mu 
termin. 

3. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie spisany każdorazowo protokół odbioru podpisany przez 
przedstawicieli Stron. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie usługi Wykonawcy należne jest wynagrodzenie wyliczone każdorazowo na podstawie 

cen jednostkowych netto wykonanych usług oraz ilość wodomierzy podlegających tym usługom. 
2. Ceny usług podane są w cenniku załączonym do niniejszej umowy. Ceny pozostają niezmienne 

w okresie trwania umowy. 
3. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o podatek VAT w stawce zgodnej 

z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 
 

§ 6 
Warunki płatno ści 

1. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 
Wykonawcę dostarczonej Zamawiającemu.  

2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za dostawę spełniającą wymogi Zamawiającego 
w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca o świadcza, i ż rachunek bankowy, który wska że na fakturze b ędzie rachunkiem 
znajduj ącym si ę w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji S karbowej wykazie 
podatników VAT.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze 
identyfikacji podatkowej NIP: 927-010-54-46. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy jako 
podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 

5. Wykonawca zobowi ązany jest wskaza ć na fakturze symbol PKWiU przedmiotu zamówienia.  
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 3% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Usługi 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 
2. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą być potrącone z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 
 

§ 8 
Klauzula zachowania danych w poufno ści.  

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być 
wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zachowa również w tajemnicy 
postanowienia zawarte w niniejszej umowie.   
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2. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji 

związanych z sama umową oraz jej wykonaniem, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 
oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,  

3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności.  

4. W przypadku nie dotrzymania klauzuli poufności oraz wyjawienia informacji związanej z niniejszą 
umową oraz jej wykonaniem przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł dochodzić 
odszkodowania w wysokości co najmniej 25 % wysokości wartości całości ceny przewidzianej 
w umowie.  

§ 9 
Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z póżn. zm.), ustawy z dnia 
11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz akty 
wykonawcze do niej a także Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 759). 

2. Wszelkie zmiany w treści umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego . 
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
Załączniki do umowy: 
1. Kopia formularza oferta 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
 


