
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA Nr …./ 2019 

na wymianę istniejących wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody, zamontowanych 

w lokalach znajdujących się w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej 

„WOLA” w Woli, na nowe elektroniczne wodomierze sucho bieżne wraz ze zintegrowanym 

nadajnikiem radiowym oraz zdalnym odczytem radiowym. 

zawarta  dnia ......................... 2019 r. w Woli pomiędzy: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wola” z siedzibą w Woli /kod: 43 – 225/ przy ul. Lipowa 7, 
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy  w Katowicach – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod  nr KRS 0000138135 ;  NIP: 638 – 000 – 07 – 58 ; REGON: 001019326 
reprezentowana przez: 
…………………………..  - Prezes Zarządu, 
…………………………..  - Członek Zarządu 
zwana dalej „Zamawiającym” 
a: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

zwana dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

Wymiana istniejących wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody, 

zamontowanych w lokalach znajdujących się w budynkach należących do zasobów 

Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” w Woli, na nowe elektroniczne wodomierze sucho 

bieżne wraz ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym oraz zdalnym odczytem 

radiowym. 

 

1. Zakres prac obejmuje: 

1) Demontaż istniejących wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach wraz  

z  ich odkupieniem. 

2) Dostawę i montaż nowych elektronicznych wodomierzy sucho bieżnych wraz  

z wbudowanym w liczydło modułem radiowym. 

3) Dostawę radiowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem pracowników 

Zamawiającego. 

4) Sprawdzenie prawidłowości montażu, w tym szczelności połączeń, kontroli 

podłączenia pod wodomierz wszystkich punktów poboru wody. 

5) Zaplombowanie nowego wodomierza. 

6) Sporządzenie protokołu z demontażu istniejących wodomierzy i z montażu nowych.  

7) Wykonanie niezbędnych przeróbek na instalacji oraz drobne prace ogólnobudowlane 

(rozkucie otworu z dostępem do wodomierza i przywrócenie stanu pierwotnego). 

Należność za tego rodzaju prace zostanie ustalona na podstawie odrębnego kosztorysu. 

2. Protokół o którym mowa w ust 1 pkt 6 powinien zawierać: 

a) stan i numer fabryczny wodomierza demontowanego i nowo montowanego, 

b) informację o zaplombowaniu nowego wodomierza wraz z podaniem numeru 

seryjnego plomby, 



c) czytelny podpis osoby wykonującej roboty instalacyjne i użytkownika lokalu, 

d) oświadczenie użytkownika lokalu o braku zastrzeżeń do wykonanych prac, 

e) oświadczenie użytkownika lokalu o dobrowolnym przekazaniu demontowanego 

wodomierza na stan Zamawiającego, 

f) datę sporządzenia protokołu. 

3. Zamawiający dopuszcza jeden protokół do opisu czynności, o których mowa powyżej. 

4. Wymagania techniczne dot. wodomierzy: 

1) wodomierz sucho bieżny, średnica nominalna 15mm, 

2) ciągły strumień objętości:1,6 m3/h,  

3) długość wodomierza L=110 mm,  

4)  klasa metrologiczna :R80-H/R50-V, 

5)  wodomierz wykonany w  korpusie mosiężnym, 

6) sygnalizacja i rejestracja  przepływów wstecznych, 

7) tarcza wodomierza obracalna, 

8)  cyfrowy zapis na liczydle objętości mierzonej wody, 

9) możliwość zdalnego odczytu w dowolnym czasie,  

10) identyfikacja przy pomocy jednego numeru (nie występuje podwójna numeracja 

wodomierza i modułu radiowego), 

11) zaproponowane wodomierze winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie i powinny odpowiadać co do jakości wymogą określonym 

w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych tekst jednolity  

DZ.U. z 2019r., poz. 266).  Zaproponowane wodomierze winny posiadać znak CE. 

  5. Miejsce wykonywania usługi: budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w Woli  

    k. Pszczyny, woj. śląskie. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

wyliczone na bazie iloczynu faktycznie zamontowanych wodomierzy i ceny jednostkowej 

netto zaproponowanej w ofercie.  Do wstępnego wyliczenia przyjęto 2407szt. ( ilość 

wodomierzy ) x …………zł. netto za 1szt., co stanowi łącznie kwotę ………..zł. netto  

(słownie: ………………………………………………………………..złote netto ). Kwota 

ta stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy i może ulec zmianie w związku ze 

zmianą ilości faktycznie zamontowanych wodomierzy i prac związanych z przeróbkami na 

instalacji oraz drobnymi pracami ogólnobudowlanymi wycenianymi na podstawie 

odrębnego kosztorysu. Cena jednostkowa netto zawiera w sobie koszt  m.in. zakupu 

 i montażu 1szt. wodomierza, wymagane zawory zwrotne, uszczelki, plomby, moduły 

radiowe, laptop ( zamiennie tablet ) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, 

oprogramowaniem, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i wszystkimi 

pozostałymi pracami towarzyszącymi, dodatkowymi nie wymienionymi w niniejszym 

ustępie, a koniecznym do realizowania celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 



i obowiązywać będzie przez cały okres realizacji umowy. Kwota netto, zostanie 

powiększona o obowiązujący w danym momencie podatek od towarów i usług.  

2. Strony dopuszczają wystawianie faktur częściowych. 

3. Podstawą wystawienia faktury za poszczególne etapy robót określone                               

odpowiednio  w Załącznikach do umowy od nr 3 do nr 6 stanowić będą oryginały 

protokołów wymiany wodomierzy mieszkaniowych podpisane bez uwag                                     

przez użytkownika lokalu  i przedstawiciela Wykonawcy oraz dołączone   atesty,    

certyfikaty i gwarancje producenta na zamontowane wodomierze.                                                                                                                                                              

Jednakże faktura za wykonanie poszczególnego etapu prac nie będzie mogła być 

wystawiona wcześniej niż po zrealizowaniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez 

przedstawiciela Zamawiającego zakresu prac opisanych w §1 ust 1  umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany i protokolarnie odebrany przedmiot umowy nastąpi  

w 60 równych ratach, począwszy od miesiąca stycznia 2020r., w terminie do 25-go dnia 

każdego miesiąca, na wskazane w fakturze konto bankowe. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wynagrodzenie za przejęcie zdemontowanych 

wodomierzy wyliczonych na bazie iloczynu faktycznie przejętych wodomierzy wraz  

z modułem radiowym i ceny jednostkowej netto. Jednostkowa cena netto zawiera koszt 

zdemontowania wodomierza wraz z modułem radiowym. 

§ 3 

1. W przypadku stwierdzenia wad zamontowanych wodomierzy lub systemu „RadioOdczyt” 

po ich odbiorze, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację ( pisemnie, e-mail, faksem – 

wybór sposobu zawiadomienia Wykonawcy należy do Zamawiającego) w terminie nie 

przekraczającym 14 dni od daty ich ujawnienia. Wówczas Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia usterek lub wymiany urządzenia na nowe w terminie do 3 dni licząc od daty 

zgłoszenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany uszkodzonego wodomierza i systemu 

„RadiOdczyt” po bezskutecznym upływie 3 dni od dnia poinformowania Wykonawcy                         

o zaistniałym zdarzeniu i braku z jego strony działań zmierzających do usunięcia stwierdzonej 

usterki, w tym wymiany urządzeń na nowe. 

3. Wszystkimi kosztami związanymi z wymianą uszkodzonych urządzeń na nowe Zamawiający 

obciąży Wykonawcę. 

4. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

rzetelnej wiedzy technicznej i niniejszą umową, 



2) usunięcia usterek lub wymiany urządzenia na nowe w terminie do 3 dni licząc od daty 

zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia wad zamontowanych wodomierzy lub systemu zdalnego 

odczytu radiowego po ich odbiorze, 

3) zapewnienia Zamawiającemu serwisu na dostarczone i zamontowane przez siebie urządzenia 

pomiarowe i systemu zdalnego odczytu radiowego  oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba zapewni 

wymianę uszkodzonych  urządzeń na nowe w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia tego 

faktu przez Zamawiającego (dot. zdarzenia opisanego w § 3 ust. 1  umowy). Czynności 

serwisowe wykonywane będą od dnia odbioru danego zakresu prac  do ostatniego dnia miesiąca 

grudnia roku 2024, 2026, 2027, 2028. 

 

§ 4 

Termin wykonania poszczególnych etapów prac określa Załącznik nr 7,8,9,10 do umowy – 

Harmonogram Prac. 

 

§ 5 

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  w wysokości: 

1) 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,  

2) 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad,  

w tym wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe,  

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

10 % wynagrodzenia umownego netto liczonego od wartości  nie zrealizowanej części 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

§ 6 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-cio letniej rękojmi na wady fizyczne zamontowanych 

wodomierzy, systemu zdalnego odczytu radiowego , zgodnie z postanowieniami art. 556 

Kodeksu cywilnego, liczonej od daty odbioru danego zakresu prac do ostatniego dnia miesiąca 

grudnia roku 2024, 2026, 2027, 2028.  

                                                                   § 7 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-cio letniej gwarancji na całość wykonanych przez 

siebie prac  objętych niniejszą umową, liczonych od daty odbioru danego zakresu prac do 

ostatniego dnia miesiąca grudnia roku 2024, 2026, 2027, 2028. 

 

 

  



§ 8 
 

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:  

Pana…..........................................tel.  …............................................ 

2. Ustanowiony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w ramach obowiązków ustalonych 

w art. 25 ustawy Prawo budowlane. 

3. W przypadku pojawiających się wątpliwości w trakcie wykonywania robót opisanych 

niniejszą umową należy zwrócić się do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymienionego  

w ust. 1 powyżej, a ten po konsultacji z Zamawiającym udzieli stosownych wyjaśnień. 

§ 9 

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

1.  Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują 

się rozstrzygnąć polubownie. 

2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu, w sposób opisany w ust. 1, 

właściwym do  jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie m.in. przepisy 

ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 

budowlanych, ustawy z dnia  7 lipiec 1994r. Prawo budowlane wraz z przepisami 

wykonawczymi do tych aktów oraz przepisy innych aktów prawnych nie wymienionych                      

w niniejszym paragrafie, a wykorzystywanych celem prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

§ 12 

Załącznik nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10 do SIWZ – stanowi integralną część umowy.  

  

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

                  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


