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UMOWA nr …………………  
 
zawarta w dniu ………………………….. w Słupsku pomiędzy: 
 
„Wodoci ągi Słupsk” spółk ą z o.o.  z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000007835, posiadającą 
numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, z kapitałem zakładowym w wysokości                  
64.598.000 zł, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:  
1) Andrzeja Wójtowicza – Prezesa Zarządu 
2) Alinę Zimnicką – Członka Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy strony zawierają umowę następującej 
treści: 
  

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy nr ………… z dnia ………... 
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy oraz dostarczenia Zamawiającemu do jego siedziby 
fabrycznie nowego, automatycznego, jednowiązkowego spektrometru absorpcji atomowej ASA 
wyposaŜonego w kuwetę grafitową i autosampler, zwanego w dalszej części umowy 
„urządzeniem” o poniŜszych cechach: 
1) producent: ……………………………………………………………………………………………., 
2) typ/rodzaj: ……………………………………………………………………………………………., 
3) rok produkcji: ……………………. 

2. Przedmiot umowy obejmuje ponadto:  
1) zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi podstawowej i aplikacyjnej 

urządzenia, kaŜde szkolenie w wymiarze co najmniej 8 godzin, 
3) przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym przeglądów urządzenia uwzględniających 

sprawdzenie krzywych kalibracyjnych w terminach określonych w warunkach gwarancji. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część 

umowy. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy, 

w tym koszty ubezpieczenia, dojazdów i transportu. 
 

§ 2 
Termin i warunki wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie w terminie …….. tygodni  licząc od dnia 
podpisania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca dostarczy urządzenie do laboratorium badania ścieków zlokalizowanego w 
Słupsku przy ul. Sportowej 73 na swój koszt i odpowiedzialność. Dostawa nastąpi w dniu 
roboczym w godz. 7.00-14.00.  

3. O gotowości urządzenia do dostarczenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub 
faksem na numer (059) 84 222 07, nie później niŜ 5 dni  przed terminem dostawy. 

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego wg poniŜszego 
harmonogramu:  
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1) szkolenie podstawowe - podczas instalacji urządzenia, 
2) szkolenie aplikacyjne - w terminie do 8 tygodni od dnia dostarczenia urządzenia. 

 
§ 3 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Odbiór urządzenia nastąpi nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz po dostarczeniu kompletnej 
dokumentacji odbiorowej w języku polskim, na którą składa się m.in.:  
a) instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania, 
b) zestaw metod analitycznych dla techniki bezpłomieniowej 
c) karta gwarancyjna, 
d) deklaracja zgodności CE 

2. JeŜeli Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub 
nie dostarczy dokumentów wymienionych w ust. 1 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i 
wezwać Wykonawcy do usunięcia usterek wyznaczając mu dodatkowy termin.  

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, na 
mocy jednostronnego pisemnego oświadczenia albo powierzyć wykonanie wadliwych prac 
innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

4. Po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy spisany zostanie protokół odbioru, podpisany 
przez upowaŜnionych przedstawicieli obu stron, zawierający listę przeszkolonych osób. 
Protokół stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT. 

5. Do wzajemnych kontaktów w zakresie realizacji umowy Zamawiający upowaŜnia panią 
Małgorzatę Mikulską (tel. 59/842-92-29), zaś Wykonawca upowaŜnia …………………….. 
…………………………..   (tel. ……………………….). 

 
                                                                     § 4 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z wyłączeniem ust.2 pkt.3 Wykonawcy 

naleŜne jest wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie: …………………….. (słownie: 
…………………………………). 

2. Dodatkowo za jednorazowe wykonanie przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 
pkt 3 Wykonawcy naleŜne jest wynagrodzenie ryczałtowe netto w 
kwocie:…………..…..(słownie: ……………………………….…). 

3.  Wynagrodzenie określone w ust.1 i ust.2 zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

§ 5 
Warunki płatno ści 

1. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT. 

2. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w 
terminie ………. dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uznaje się dzień 
obciąŜenia konta Zamawiającego.  

 
§ 6 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczone urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wad 

wykonania w zakresie jego zgodnego z przeznaczeniem uŜytkowania i obsługi zgodnej z 
instrukcją. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiotowe urządzenie na okres                 
………………., licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub naprawy 
wadliwych części, które uległy uszkodzeniu w czasie okresu gwarancji na wolne od wad. 
Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za usterki i awarie, których przyczyną jest wadliwa 
obsługa lub eksploatacja ze strony Zamawiającego.  
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4. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w tym koszty materiałów, robocizny, 
transportu i dojazdów pokrywa Wykonawca w takim zakresie, w jakim jest on odpowiedzialny 
za wykryte wady. 

5. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o ujawnieniu wady urządzenia poprzez 
przesłanie Wykonawcy zgłoszenia faxem na numer …………………….. lub pocztą 
elektroniczną na adres: ……………………………….. 

6. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację 
nie dłuŜszy niŜ 48 godzin.  Reakcja będzie polegała na kontakcie telefonicznym z 
Zamawiającym z ustaleniem terminu podjęcia prac związanych z usunięciem wady. 

7. Wykonawca zapewni usunięcie wady w czasie maksymalnie ………………. od daty jej 
zgłoszenia. 

8. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 naprawy wadliwej części urządzenia. W przypadku 
wystąpienia konieczności kolejnej naprawy, wadliwa część zostanie wymieniona na nową bez 
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.  

9. Udzielona gwarancja nie wyłącza moŜliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 za kaŜdy dzień 
zwłoki w dostarczeniu urządzenia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1, z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca,  
b) w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto określonego w  § 
4 ust.1 za kaŜdy dzień zwłoki, w przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w § 6 
ust.7. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 
netto określonego w § 4 ust.1 za kaŜdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru w stosunku do 
terminu określonego w § 3 ust. 1 z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie 
Zamawiający. 

3. NaleŜne Zamawiającemu kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

§ 8 
Ustalenia ko ńcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

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

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

ze stron. 
 
Załącznik: 
Oferta Wykonawcy nr………….z dnia …………. 
 
Wykonawca                                              Zamawiaj ący 
 


