Umowa Nr ZP.26.TW.3.2020
zawarta w dniu…………………………………w Żyrardowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. , ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów, NIP
838-000-72-01, REGON 750086653, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajjowego Rejestru Sądowego pod nr KRP 0000153850, kapitał
zakładowy 47 207 000,00 PLN
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentyje:
1. Hanna Kosela – Prezes Zarządu
2. …………………………………. – Prokurent ,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonwcą”, którą reprezentuje:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§1
1. Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843)
2. Postępowanie związane z wyborem Wykonawcy nie jest objęte przepisami tej ustawy ze względu
na wartość zamówienia szacowana poniżej 30 000 euro.Postępowanie przeprowadzono na
zasadach okreslonych przez Zamawiającego.
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Naprawy i ponownej legalizacji, po upływie okresu ważności cechy legalizacyjnej, używanych
wodomierzy: DN15-DN150, wodomierzy sprzężonych:
DN50-DN150 oraz wodomierzy
kontowych: DN50-DN150 .
b) Wykonania ekspertyz wodomierzy: DN15-DN150, wodomierzy sprzężonych: DN50-DN150 oraz
wodomierzy kontowych: DN50-DN150 na stanowisku kontrolno-pomiarowym do sprawdzania i
legalizacji wodomierzy zatwierdzonym i nadzorowanym przez Główny lub Obwodowy Urząd Miar.
2. Wykonawca zapewni transport wodomierzy przeznaczonych do naprawy i ponownej legalizacji
lub ekspertyzy własnym transportem, na swój koszt z siedziby Zamawiającego do siedziby
Wykonawcy, a po wykonaniu naprawy i ponownej legalizacji lub ekspertyzy z siedziby
Wykionawcy do siedziby Zamawiającego.
3. Wymienione w ust. 1 wodomierze odbierane będą od Zamawiającego na podstawie zleceń tzw.
zamówień częściowych, składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub
pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:………………………. i będą zwracane Zamawiającemu po

wykonaniu naprawy i ponownej legalizacji w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia, a po
wykonaniu ekspertyzy w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia, sukcesywnie w okresie
od 01.04.2020 do 31.03.2021 r. (okres obowiązywania umowy).
4. Orientacyjna ilość wodomierzy przewidzianych do naprawy i ponownej legalizacji w okresie
obowiązywania umowy wyniesie:
-DN15 do 200 szt.
-DN20 do 300 szt.
-DN25 do 100 szt.
-DN32 do 30 szt.
-DN40 do 50 szt.
-DN50 do 50 szt.
-DN65 do 5 szt.
-DN80 do 5 szt.
-DN100 do 5 szt.
-DN150 do 3 szt.
-sprzężonych DN50 do 3 szt.
-sprzężonych DN80 do 5 szt.
-sprzężonych DN100 do 5 szt.
-sprzężonych DN150 do 3 szt.
-kontowych DN50-DN150 do 3 szt.
5. Orientacyjna ilość wodomierzy przewidzianych do ekspertyzy w okresie obowiązywania umowy
wyniesie:
-DN15 do 10 szt.
-DN20 do 10 szt.
-DN25 do 10 szt.
-DN32 do 10 szt.
-DN40 do 10 szt.
-DN50 do 10 szt.
-DN65 do 5 szt.
-DN80 do 5 szt.
-DN100 do 5 szt.
-DN150 do 5 szt.
- sprzężonych DN50 – do 5 szt.
- sprzężonych DN80 – do 5 szt.
- sprzężonych DN100 – do 5 szt.
- sprzężonych DN150 – do 5 szt.
- kątowych DN50-DN150 – po 1 szt.
6. Łączna wartość dostarczonych w okresie realizacji niniejszej umowy wodomierzy i modułów
radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy nie może przekroczyć wartości 30 000,00
EURO wyrażonych w złotych.
7. W zleceniach, zamówieniach częściowych, Zamawiający zobowiązany jest określić ilość
wodomierzy przekazanych do naprawy i ponownej legalizacji lub ekspertyzy.

8. Dostarczane po naprawie i ponownej legalizacji wodomierzemuszą posiadać cechę legalizacyjną
pozwalającą na prowadzenie rozliczeń z odbiorcami wody zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi przeglądów pomiarowych.
9. Materiały i podzespoły użyte do naprawy wodomierzy muszą posiadać atesty PZH dopuszczające
do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
10. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi dostarczanych
wodomierzy i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
11. Przedstawione w ust. 4 i 5 orientacyjne ilości wodomierzy przewidzianych do naprawy i ponownej
legalizacji oraz ekspertyzy w okresie obowiązywania umowy mogą nie być zamówione przez
Zamawiającego w ilościach określonych w ust. 4 i 5. Zlecenie wykonania mniejszej ilości napraw
lub ekspertyzy niż ilośći orientacyjne nie rodzi dla Wykonawcy żadnej możliwości wystąpienia z
roszczeniami do Zamawiającego, w tym o uzupełniające zamówienia bądź wynagrodzenie.
§3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom
trzecim wynikające z niewłasciwie wykonanej usługi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Za szkody powstałe wskutek niewłasciwej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
3. Szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek złej jakości dostarczonych produktów,
Zamawiający ma prawo zrekompensować, wystawiając notę obciążeniową i potrącając stosowną
kwotę z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub dochodzić jej odrębnie od Wykonawcy.
§4
Ceny jednostkowe za naprawę i ponowną legalizację lub ekspertyzę wodomierzy określa oferta złożona
przez Wykonawcę, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na naprawione wodomierze na okres 24
miesięcy. Gwarancja jakości za wady dostarczonych produktów liczy się od dnia dokonania
odbioru częściowego przedmiotu umowy tj. za wykonanie zlecenia – zamówienia częściowego na
dostawę określonych produktów.
2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie
technicznie uzasadnionym, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek odbioru
uszkodzonych produktów z siedziby Zamawiającego, celem usunięcia wad bądź wymiany towaru
na nowy.
5. Warunkiem wykorzystania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnej reklamacji.

§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy
w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 poniżej wyrażonej w złotych polskich według kursu z
dnia odstąpienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w dostawie wodomierzy
po wykonaniu naprawy i ponownej legalizacji lub ekspertyzy z siedziby Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego – w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 9 poniżej wyrażonej w złotych polskich
według kursu z dnia wystąpienia o zapłatę tej kary, za każdy dzień zwłoki, liczonej odrębnie dla
każdego przypadku zwłoki w dostawie wodomierzy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad
wodomierzy w okresie gwarancji – w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 9 poniżej wyrażonej
w złotych polskich według kursu z dnia wystąpienia o zapłatę tej kary, za każdy dzień zwłoki,
liczonej odrębnie dla każdego przypadku zwłoki w usunięciu wad.
4. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
5. Za nieterminową zapłatę należnosci Wykonawcy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.
§7
Wykonawca nie ma prawa, bez zgody pisemnej Zamawiajacego przenieść wierzytelności wynikajacej
z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§8
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego zrealizowanego zamówienia
częściowego.
2. Płatność należności za faktury częściowe ustala się na 30 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
§9
Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania zakupu uzupełniającego do wartości nie przekraczającej
równowartości 30 000, 00 EURO wyrażonych w złotych na zasadach okreslonych niniejszą umową.
§ 10
Zmiana umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 11
1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
a) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpic od umowy w termienie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

b)
c)
3.
a)
4.
5.

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
Zostanie ogoszona likwidacja firmy Wykonawcy, zostanie wydany sądowy nakaz zajęcia majątku
Wykonawcy.
Wykonawca dwukrotnie przekroczył którykolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 3.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szcególności, jeżeli:
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
We wszytskich przypadkach odstąpienie od umowy może zostac wykonane w terminie od
ostatniego dnia obowiązywania niniejszej Umowy.
§ 12

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych
osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację
poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je
o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.
§ 13
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 15
Załącznikiem do umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy w oparciu, o które zawarta
została umowa.
§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy,
a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
………………………………………………..
Zamawiający

……………………………………………………….
Wykonawca

