
 
 

Wzór umowy 
 
 

UMOWA nr FZ 261/21/2018 
 
 
Zawarta w dniu .................2018 r. w Głogowie pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów  
i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 67-200 Głogów,  
ul. Łąkowa 52 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej IX Wydział 
Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284, wysokość kapitału zakładowego 
92 057 900,00 zł., NIP 693-00-09-317 – zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: 
 

       - .......................................................................................................... 
             -  .......................................................................................................... 

 
a 
 
.................................................................................................................................................. 
- zwanym dalej „Sprzedającym”,  reprezentowanym przez : 
 
            - ...................................................................................................                                                              
 

§ 1 
 
Sprzedający zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć  Kupującemu mobilny chlorator do 
dezynfekcji sieci wodociągowych (zgodnie ze specyfikacją i ceną  przedstawioną w ofercie 
Sprzedającego ) stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

 
 

§ 2 
Za dostarczone urządzenie, wymienione w § 1, Kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę 
brutto ……………………… zł . 
                                                      

 
§ 3 

W okresie obowiązywania umowy cena ofertowa jest stała i nie podlegają negocjacji. 
 

 
§ 4 

Zamówienie będzie zrealizowane w całości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 r. 
 
 

§ 5 
Warunki handlowe : 

1. Termin obowiązywania umowy do 31.12.2018 r. 
2. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 
3. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.  
4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 
5. Dostawa wraz z fakturą zakupu musi zostać zrealizowana do dnia ………….. r. od chwili 

otrzymania przez Sprzedającego umowy do podpisu lecz nie później do dnia 31.12.2018r. 
6. Sprzedający udziela gwarancji i rękojmi na w/w urządzenie na okres ........ m-cy. 
7. Sprzedający będzie przyjmował reklamacje jakościowe bez względu na termin   
       zakupu, jednak nie później niż przed upływem terminu ważności. 



8. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady zamawianego towaru , dany produkt 
zostanie wymieniony na wolny od wad na koszt Sprzedającego w terminie do 30 dni od 
chwili zgłoszenia i dostarczony do siedziby Kupującego w godzinach jego urzędowania. 

9. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w sprawie ustalenia terminu 
wykonania reklamacji , zostanie on jednostronnie wyznaczony przez Kupującego. 

10. W przypadku nie dotrzymania wyżej wymienionych terminów Sprzedający upoważnia 
Kupującego do dokonania usunięcia wad, na koszt Sprzedającego bez utraty prawa do 
gwarancji. 

11. Zgłoszenia w ramach gwarancji lub reklamacji będą kierowane przez Kupującego do 
Sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 na 
następujący numer telefonu ........................................................... . 

 
 

§ 6 
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Sprzedającego. 

 
 

§ 7 
Strony ustalają następujące kary umowne:          
1.Sprzedający  zapłaci Kupującemu kary umowne: 

a) za nieterminową dostawę będącą przedmiotem zamówienia w wysokości  1,5 %  
całkowitej wartości brutto faktury za każdy dzień zwłoki. 

b) za nieterminowe wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi przedmiotów 
zamówienia w wysokości  1,5 %  całkowitej wartości brutto faktury za każdy dzień 
zwłoki. 

c) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z winy Sprzedającego w wysokości 15 % 
wartości przedmiotu umowy w podstawowym zakresie zamówienia liczonej na 
podstawie ustalonych cen w  umowie. 

2. Kupujący  zapłaci  Sprzedającemu kary umowne: 
a) za nieterminowy odbiór będący przedmiotem zamówienia w wysokości  1,5%   

całkowitej wartości brutto faktury za każdy dzień zwłoki. 
b) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z winy Kupującego w wysokości 15% 

wartości przedmiotu umowy w podstawowym zakresie zamówienia liczonej na 
podstawie ustalonych cen w  umowie. 

 
 

§ 8 
Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 9 

Ewentualne spory, jakie mogą wynikać na tle stosowania Umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze 
negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności spory będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby 
Kupującego. 

 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie    
przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
 

§ 11 
Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z umową przetwarzały będą wyłącznie 
na potrzeby realizacji umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

KUPUJĄCY:                                                SPRZEDAJĄCY: 
 
 


