
1 
 

 

       

zawarta w dniu …………………. w Jaworznie pomiędzy: 
 
Wodociągami Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Świętego Wojciecha 34, 
43 – 600 Jaworzno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057843,  
NIP 632 010 14 38, REGON 270127688, wysokość kapitału zakładowego: 99.091.500,00 zł, 
posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez:  
 
1. Prezesa Zarządu -  
2. Wiceprezesa Zarządu - 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a   
.............................................................................................................................................. 
 
zwanym dalej Wykonawcą.   
 
W rezultacie wyboru Wykonawcy zgodnie z wnioskiem nr …………… o udzielenie zamówienia 
na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”, na podstawie § 3 
ust. 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi  
i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., została zawarta 
umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w sposób systematyczny 
sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia, tj.: „Materiały 
eksploatacyjne do urządzeń drukujących”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………., 
która stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią, każdorazowo na 
podstawie odrębnego zlecenia w ilości podanej w zleceniu. 
  

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 

na podstawie każdorazowych pisemnych lub e-mailowych zleceń (na adres e-mail: 
…………………….), w terminie 5 dni od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego 
potwierdzenia otrzymania zlecenia od Zamawiającego, tym niemniej nie wpływa to na 
termin realizacji zamówienia wskazany wyżej. 

2. Miejscem wydania przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Jaworznie 
przy ul. św. Wojciecha 34. 

3. Dokumentem każdorazowo potwierdzającym okoliczność wydania Zamawiającemu 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, oraz jego jakości i ilości będzie 
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dokument Wz (wydanie zewnętrzne), podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego. 

4. Dostarczony towar zostanie skontrolowany pod względem ilości i jakości przez 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Miejscem kontroli jest siedziba 
Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Łączną wartość przedmiotu zamówienia stanowi kwota: netto: ………… zł (słownie:) 
powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości.  

2. Umowa zostanie rozliczona wg faktycznie dokonanych zakupów, jednak do wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w ust. 1. 

3. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zgodnie z ustaloną 
ceną netto + VAT w obowiązującej wysokości za jednostkę przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 1 umowy, wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za realizację każdego zlecenia, ustalone zgodnie z postanowieniami § 1 
oraz § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury 
VAT wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego dokument Wz (wydanie 
zewnętrzne), stwierdzający wydanie przedmiotu umowy w ilości określonej w tym 
dokumencie. 

2. Termin zapłaty faktur VAT będzie wynosił 30 dni i będzie liczony od dnia doręczenia 
faktury Zamawiającemu. 

3. Faktura VAT zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej lub w formie 
elektronicznej (na adres e-mail:  faktura@wodociagi.jaworzno.pl). 

4. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Dniem 
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

      Rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………. 
5. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby 

trzecie wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej 
umowy. 

§ 5 
1. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 6 ust. 3, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w 
wysokości 0,8 % wartości brutto dostarczanej partii towaru za każdy dzień opóźnienia. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1, może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

3. Niezależnie od powyższych zapisów w przedmiocie kar umownych, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 
§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad materiałów stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o 
nich Wykonawcę oraz dostarczyć wadliwe materiały na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się ustosunkować na piśmie do zgłoszonej przez 
Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych. Brak 
odpowiedzi w powyższym terminie uważa się za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

3. Termin usunięcia wad dostarczonych materiałów nie może przekroczyć 14 dni roboczych 
od dnia dostarczenia Wykonawcy wadliwych rzeczy. 

 
 

     
 

§ 8 
Jeżeli w dniu wygaśnięcia niniejszej umowy okaże się, że Wykonawca nie dostarczył 
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w całkowitej ilości określonej w § 1, Zamawiający 
nie będzie zobowiązany do odebrania i zapłaty ceny za część zamówienia niedostarczoną 
przez Wykonawcę do dnia wygaśnięcia umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego 
tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze ani też inne roszczenia. 

 
§ 9 

1. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się rozwiązywać w sposób polubowny, w drodze negocjacji. Zapis niniejszy 
nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.  

2. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów w sposób polubowny,  
o którym mowa w ust. 1, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy przed upływem terminu jej  
       wygaśnięcia w następujących przypadkach: 

a) niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 przez Wykonawcę  
w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia zlecenia, lub 

b) pogorszenia się jakości dostarczanych materiałów, o których mowa w § 1 lub dostawy 
niekompletnej lub niezgodnej ze złożonym zleceniem. Zamawiający nie ma w takiej 
sytuacji obowiązku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia 
świadczenia zgodnego ze zleceniem. 

2. Wypowiedzenie umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1  
nastąpi z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia.  

 
§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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