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Załącznik nr 6  do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 
 
 

U M O W A nr …../2020 
 

 
Zawarta w Białogardzie w dniu ……………..  pomiędzy: 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział 

Gospodarczy za numerem KRS 0000053791, NIP 672-000-62-06, REGON 330897173,  reprezentowaną przez: 

• Prezesa Zarządu – Rafała Słowika, 

• Wiceprezesa Zarządu – Marka Lewandowskiego, 

zwaną dalej „Zamawiaj ącym”,   

a 

……………………………………………………………………., NIP ……………………., REGON ………………., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

• …………………………………. 
. 

§ 1 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i dostarczyć tablice 

informacyjno-pamiątkowe (zwane dalej jako  „przedmiot umowy”),  zgodnie  z  poniższym zestawieniem: 

 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

Cena 
jedn.  
netto 
[zł] 

Wartość 
netto [zł]                   

(4x5) 

Stawka 
VAT 
[%] 

Kwota            
VAT                                 
[zł]                                        

(6x7) 

Wartość 
brutto 

[zł](6+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Tablice 
informacyjno-
pamiątkowe 
zewnętrzne 

Szt. 2      

 Razem:        

 
 

§ 2 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca opracuje projekt graficzny przedmiotu 

umowy i przekaże go do akceptacji Zamawiającemu. 

2. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi do przedstawionego projektu przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca uwzględni uwagi i przedstawi nowe projekty lub propozycje zmian do akceptacji Zamawiającego 

w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się opracować projekt graficzny przedmiotu umowy  w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia zawarcia umowy i zrealizować przedmiot umowy w terminie  do 14 dni od pisemnej akceptacji 

projektu przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca  dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego,  

tj. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 

Białogard. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę odbioru bez zastrzeżeń całości 

przedmiotu umowy  

§ 3 
 

Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców. 
  

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Zamawiający zapłaci jednorazowo Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego)  

w kwocie: 

Netto: .................. PLN (słownie: ............................................). 

Plus  należy  VAT  w  wysokości:  .......%  w  wysokości:  ............  PLN  (słownie:  

............................................). 

Wartość ogółem brutto: ......... PLN (słownie: ............................................). 

2. Wynagrodzenie i obejmuje wszelkie koszty, nakłady oraz wydatki poniesione przez Wykonawcę  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

5. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

6. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).  

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
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§ 5 

 
1. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 

należnością rachunku bankowego Zamawiającego.  

2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może przenieść na 

rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 7 lat od dnia 

podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek 

przedmiotu umowy w terminie 5 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji, jeśli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

8. Wszelkiego rodzaju wady przedmiotu umowy (w tym reklamacje  dotyczące np. złej jakości lub błędów w 

druku) mogą być zgłoszone przez Zamawiającego telefonicznie, e-mail lub faxem na następujące dane 

kontaktowe-  e-mail………., telefon…… 

 

§ 7 
 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy przez cały okres obowiązywania umowy w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich przez okres co najmniej 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej 

niż 7 dni; 

3) Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przekroczony bez uzasadnionych przyczyn przez 

Wykonawcę o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu zakończenia  określonego w umowie; 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

5) Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego; 
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2.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone pismem.  

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną 

przez Wykonawcę i odebraną przez Zamawiającego część umowy według cen wskazanych w ofercie 

wykonawcy. 

§ 8 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary 

umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości: 

1) za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20%  wynagrodzenia , o którym  mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3.Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

4. Strony ustalają limit kar umownych w wysokości 20%  wynagrodzenia , o którym  mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

 
§ 9 

1.Jakiekolwiek zmiany w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy. 

2.W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą się rozstrzygnięciu sądu  

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
W sporach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

2. Integralną cześć umowy stanowią załączniki: 

-Zapytanie ofertowe z dnia … wraz z załącznikami; 

-oferta Wykonawcy z dnia…. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 


