
  Załącznik nr 2 

WZÓR 

UMOWA nr ……………………………. 

zawarta w Polkowicach w dniu ………………………………….. r. 

 

pomiędzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice, 

numerze NIP: 692-000-01-31 

reprezentowany przez:  

Andrzeja Pilimona – Prezesa Zarządu 

zwany dalej Zamawiającym: 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

Zwany w dalszej części Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zadania pn. : „Wymiana wodomierzy wody zimnej wraz z 

przełożeniem nakładki radiowej oraz wymianą zaworów odcinających na nieruchomościach przy ul. 

Borówkowej 9-19 oraz ul. Chopina 34-38 w Polkowicach” w ilości 83 szt. zrealizowanego w trybie zapytania, na 

podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 

– została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody użytkowej klasy C DN15, 1,6 m3/h wraz z przemontowaniem 

nakładek radiowych w ilości 83 szt. oraz wymianą niesprawnych zaworów odcinających. 

Zakres szczegółowy objęty zamówieniem: 
a) Dokonanie odczytu wodomierza (numer, stan) przed demontażem 
b) Demontaż istniejących wodomierzy mieszkaniowych wraz z nakładką radiową znajdujących się w 

szachtach na klatach schodowych. 
c) Wymiana zaworów odcinających znajdujących się przed wodomierzem (tylko w przypadku gdy 

zawór jest niesprawny). 
d) Montaż nowych wodomierzy DN15 klasy C oraz przemontowanie nakładki radiowej. 
e) Dokonanie odczytu nowego wodomierza ( numer, stan) po zamontowaniu. 
f) Oplombowanie wodomierza, plombą zatrzaskową numeryczną 

 
2. Sporządzenie protokołu wymiany wodomierza, który musi być potwierdzony przez najemcę lokalu 

mieszkalnego. Protokół musi zawierać następujące informacje: 

- numer lokalu oraz imię i nazwisko najemcy 

- numer i stan wodomierza zdemontowanego 

- numer i stan wodomierza założonego 

- informację o ewentualnej wymianie zaworu odcinającego 

 



3. Wodomierze muszą posiadać następujące cechy: 

- wodomierze klasy C, suchobieżne, jednostrumieniowe do zimnej wody 
- średnica nominalna: DN15 
- ciągły strumień objętości Q3 = 1,6 m3/h 
- parametr metrologiczny wg MID: R160 
- korpus wykonany z mosiądzu lub brązu  
- hermetyczne liczydło odporne na zaparowanie 
- podwójne łożyskowanie wirnika z kamieni technicznych 
- zabezpieczone  przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego i przed 
   mechaniczną ingerencja zewnętrzną 
- wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną z roku 2019. 
- wodomierze powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 
   grudnia 2006r. w sprawi zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych i najnowsze 
   wymagania metrologiczne MID 
- muszą posiadać Atest Higieniczny PZH 
 

§ 2 

4. Wyznacza się termin wymiany wodomierzy: ………………………………………………. 

§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 1 roku na szczelność połączeń oraz wszystkie 

prace, które były niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, rozliczane kosztorysami 

powykonawczymi. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat na wszystkie elementy nowe montowane 

na instalacji wodociągowej tj. wodomierze zimnej wody użytkowej, wymienione zawory odcinające. 

3. Wykonawca w trakcie obowiązywania okresu gwarancji zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 

do usunięcia wad i usterek w terminie nieprzekraczającym 5 dni liczonych od chwili stwierdzenia i 

zgłoszenia wady, z zastrzeżeniem, że w przypadku ujawnienia wady w postaci nieszczelności Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady lub zabezpieczenia miejsca powstania przecieku niezwłocznie, 

jednak w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia. 

4. W przypadku konieczności dokonania wymiany gwarancyjnej niesprawnego wodomierza Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia i dokonania montażu sprawnego wodomierza w terminie 3 dni od 

daty zgłoszenia jego niesprawności i dokonania niezbędnych czynności, o których mowa w § 1 ust.2 

5. W przypadku ujawnienia wad urządzeń przy odbiorze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar 

wolny od wad w ciągu 72 godzin od daty ujawnienia i zgłoszenia. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o 

cenę jednostkową przedstawioną w ofercie, w terminie 14  dni na konto nr 

……………………………………………………. 

 

2. Cena za dostawę i montaż: 

a) 1 szt. wodomierza wraz z przemontowaniem nakładki radiowej wyniesie: ………………………………………. 

b) 1 szt. zaworu odcinającego: ……………………………………….. 

3. Szacunkowy koszt przedmiotu zamówienia wyniesie: …………………………………….. . Wysokość 

wynagrodzenia zostanie powiększona o koszt wymiany niesprawnych zaworów odcinających zgodnie z 

§ 4 ust. 4. 

4. Ustalenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o ilość faktycznie dostarczonych i zamontowanych 

wodomierzy i zaworów odcinających na podstawie częściowych protokołów odbioru. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych po zamontowaniu wodomierzy oraz 

zaworów odcinających według potrzeby w lokalach mieszkalnych w jednym bloku zgodnie z 

harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że płatności częściowe 

nie mogą przekraczać 70% wartości umowy wskazanej w § 4 ust. 3 powiększonej o wartość 

zamontowanych zaworów odcinających według faktycznego zużycia. 



6. Podstawą do wystawienia faktur częściowych za wykonane prace montażowe będzie podpisany przez 

strony protokół odbioru częściowego. Całkowita wartość zamówienia zostanie uregulowana po 

przeprowadzeniu odbioru i podpisaniu protokołu końcowego bez zastrzeżeń. 

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za prace spowodowane usuwaniem wad, 

uszkodzeń, które powstały podczas montażu bądź demontażu wodomierzy wraz z zaworami 

odcinającymi z winy Wykonawcy. 

§ 5 

1. Zamawiający powołuje przedstawiciela Zamawiającego w osobie:  Paweł Ruciński tel. (76) 849-33-80  

2. Wykonawca powołuje koordynatora robót w osobie: ……………………………………………………… 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i narzędzia stosowane przez wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom PN i normom 

branżowym oraz powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami 

szczegółowymi. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych 

materiałów Atest PZH, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną. 

5. Wykonawca oświadcza, że zamontowane wodomierze posiadają legalizację na okres 5 lat od daty 

podpisania protokołu odbioru. 

6. Zamawiający dokona odbioru zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy. 

§ 7 

1. Wykonawca wystawi fakturę za faktycznie wykonane i odebrane w stanie wolnym od wad prace po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 14 dni od daty założenia faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi (protokoły odbiorów częściowych i protokół końcowy). 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

§ 8 

1. Obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1.1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,2 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad, 

c) Za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu robót 

d) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z 

przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość kar umownych wskazanych. 

 

 

§ 9 



1. Ustala się odbiór techniczny częściowy według harmonogramu wykonanego przez Wykonawcę i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego, każdego budynku po zakończeniu robót instalacyjnych tj. 

wymianie wodomierzy na instalacji wody zimnej, przemontowaniu nakładki radiowej oraz wymianie 

niesprawnych zaworów odcinających we wszystkich lokalach mieszkalnych.  

2. Odbioru można dokonać w przypadku, gdy nie we wszystkich lokalach mieszkalnych zostały wymienione 

wodomierze po upływie dwóch terminów wyznaczonych na udostępnienie lokali. Dla uniknięcia 

wątpliwości strony potwierdzają, że odbiór techniczny częściowy następuje również wtedy, gdy w 

odniesieniu do niektórych lokali wymiana w drugim terminie nie doszła do skutku z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, że do odbioru końcowego można przystąpić po wykonaniu wszystkich prac 

określonych w § 1 umowy i podpisaniu wszystkich protokołów częściowych zgodnie z harmonogramem. 

4. Odbiór końcowy dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru, właściciela nieruchomości – 

administratora oraz przedstawiciela Wykonawcy.  

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowy zawierający termin 

gwarancji na wykonane prace oraz wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

6. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznacza Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o 

zakończeniu wszystkich robót i gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

§ 10 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania w całości przedmiotu niniejszej umowy innemu 

podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności 

należytych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do zaworów podpionowych w każdym budynku, oraz 

dokumentacji technicznej budynków. W przypadku niesprawności zaworów podpionowych Wykonawca 

zgłosi ten fakt Zamawiającemu. Zamawiający dokona wymiany niesprawnych zaworów podpionowych 

przed kolejnym terminem wyznaczonym § 2 ust.1 oraz harmonogramem zatwierdzonym przez strony. 

Jeśli zamawiający nie zdoła wymienić zaworów podpionowych przed 3 terminem zwalnia to Wykonawcę 

z konieczności wymiany wodomierzy za niesprawnymi zaworami podpionowymi. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) ogłoszenia upadłości firmy Wykonawcy, 

b) wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z naruszeniem umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odmowy odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego terminu 

naliczane będą kary umowne określone w § 8. 

7. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

obniżenia odpowiednio wynagrodzenia. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

9. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 14 dni w rozpoczęciu 

realizacji przedmiotu umowy oraz wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi Zamawiającemu 

do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczone, a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.  



b) W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych robót wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex tunc), 

czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z 

momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których 

sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru, rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz 

gwarancji ( na warunkach określonych w Umowie). 

§ 11 

Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem iż nie może dotyczyć okoliczności objętych treścią oferty. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

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

 

 

                          ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


