
 

Załącznik nr 1 

UMOWA nr …../DT/2017 

 

Zawarta w dniu …………… w Nowym Targu pomiędzy: 

Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.  

34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35a,  

wpisaną KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 735-25-32-366, 

REGON 492916321,  

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości 

reprezentowana przez: 

Janusza Tarnowskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 

zwaną dalej Kupującym,  

a 

firmą …………………………………………, NIP ………………, REGON ……………………… 

reprezentowaną przez: 

………………….. - ……………………. 

Zwaną dalej Sprzedającym. 

 

§ 1 

1. Kupujący zleca, a Sprzedający przyjmuje do wykonania dostawę przenośnego przepływomierza 

……………………… do pomiaru przepływu ścieków wraz z modułem bateryjnym i sondą pomiaru 

prędkości i napełnienia. 

Przepływomierz musi spełniać następujące wymagania: 

 stopień szczelności przepływomierza IP68, 

 rejestracja danych minimum co 15 sekund, 

 pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia, 

 długość kabla sondy minimum 10 m, 

 pomiar pomiaru prędkości do minimum 5 m/s, 

 wymienny moduł bateryjny lub akumulator wraz z ładowarką, 

 opaski montażowe o średnicy 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm oraz stopka montażowa. 

2. Oferta z dnia ……………… stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 8 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy. 

2. Za realizację przedmiotu umowy uważa się odebranie go przez Kupującego po uprzednim stwierdzeniu, 

iż przedmiot umowy został dostarczony kompletny. 

3. Przedmiot umowy należy dostarczyć kurierem w godzinach od 7:30 do 15:00 na adres siedziby Spółki. 

 

§ 3 

1. Sprzedający (gwarant) udziela Kupującemu 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie trwania gwarancji Sprzedający usunie je w terminie 14 dni 

od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia od Kupującego.  

4. Jeżeli Sprzedający nie usunie zgłoszonych pisemnie gwarancyjnych usterek w terminie określonym 

w §3 ust. 3, Kupujący może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Sprzedającego.  

5. Okres gwarancji na urządzenie będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. Jeśli naprawa 

potrwa dłużej niż 7 dni Sprzedawca zapewni Kupującemu na czas naprawy urządzenie zastępcze. 

6. Sprzedający zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na urządzenia w ramach niniejszej 

umowy. 

7. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej Sprzedający ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. 



 

8. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Sprzedający pokrywa wszelkie koszty transportu przedmiotu 

umowy do Sprzedającego oraz po wykonanej usłudze gwarancyjnej urządzenia do Kupującego. 

 

§ 4 

1. Sprzedający w ramach realizacji umowy dostarczy Kupującemu sporządzoną w języku polskim instrukcję 

obsługi/DTR/ wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 zostaną dostarczone Kupującemu wraz z przedmiotem umowy. 

 

§ 5 

1. Zapłata za przedmiot umowy wynosi netto: ……………. (słownie: ………………..).  

2. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.     

3. Koszt transportu ponosi Sprzedający.                                                                                      

4. Kwota z ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z przedmiotem umowy. 

5. Strony ustalają, że zapłata kwoty o której mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Sprzedającego, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

faktury po realizacji zamówienia.  

 

§ 6 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 

 za odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego z winy Sprzedającego – w wysokości 

10 % wartości przedmiotu umowy,  

 za zwłokę w dostawie tj. przekroczenia terminu realizacji w wysokości 1 % wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną: 

 za odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego z winy Kupującego – w wysokości 

10 % wartości przedmiotu umowy, 

 za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek od wartości umownej za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych. 

 

§ 7 

Zmiana umowy, a także jej wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy niezałatwione polubownie będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 

 

                                                                               § 9 

Osobą koordynującą realizację niniejszej umowy ze strony Kupującego jest Leokadia Błachut,  

tel. 18 266 52 42 wew. 26, kom. 512 470 041. 

 

§ 10 

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

 

  Sprzedający:                                                                     Kupujący: 

 


