
Załącznik  6 do siwz

UMOWA WZÓR  Nr ........ / 2018

zawarta w dniu …............................ r.  we Wręczycy Wielkiej  pomiędzy:  Gminą Wręczyca 
Wielka z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – p. Henryka Krawczyka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – p. Barbary Jezior, 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a 
…..................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
…..................................................................................................................................................,
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art.  39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) w związku z treścią  
ogłoszenia o zamówieniu Nr ….......................-2018 z dnia ….......................2018 r. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę wodomierzy wraz z jednoczesnym demontażem 
i  montażem  wodomierza  zimnej  wody  wraz  z  osprzętem  oraz  montażem  zestawu 
pomiarowego u odbiorców rozliczanych ryczałtem na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na
wymianie wodomierzy w lokalach na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

2. Zakres robót obejmuje:
1) odczyt i demontaż wodomierzy dotychczas zainstalowanych w lokalach, 
2) dostawę i montaż (w tym zaplombowanie) nowych wodomierzy, 
3) sprawdzenie prawidłowości montażu i wykonanie próby szczelności,
4) kontrolę w zakresie podłączenia pod wodomierz wszystkich punktów poboru  

wody,
5) sporządzenie protokołów wymiany wodomierzy, 
6) wykonanie niezbędnych robót porządkowych w lokalach, w których prowadzona

będzie wymiana,
7) zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie prac 

montażowych,
8) utylizację zdemontowanych wodomierzy.

3. Wymiana  wodomierzy  realizowana  będzie  przez  Wykonawcę  wg  harmonogramu
dostarczonego przez Zamawiającego.

4. Usługa  winna  być  wykonana  zgodnie  z  instrukcją  wydaną  przez  producenta  
wodomierzy  oraz  parametrami  ustalonymi  w  normach  i  przepisach  techniczno  -  
budowlanych.

5. Z czynności wymienionych w ust. 2 zostanie sporządzony protokół, który będzie 
zawierał następujące dane:
1) imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
2) adres nieruchomości,
3) lokalizację miejsca montażu wodomierza,
4) datę montażu wodomierza,
4) numer i stan zdemontowanego wodomierza,
5) numer i stan zamontowanego wodomierza, 
6) średnicę zamontowanego wodomierza,
7) uwagi dotyczące wymiany wodomierza i zamontowania dodatkowego osprzętu,
8) podpis  odbiorcy – właściciela, potwierdzającego wykonanie wymiany 

wodomierza.



§ 2

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy:
– demontaż z jednoczesnym montażem wodomierzy o średnicy P-15 (ok. 535 szt.) i P-

20 (ok. 1250 szt.),
– demontaż  z  jednoczesnym  montażem  wodomierzy  o  średnicy  P-15  i  P-20  wraz 

z osprzętem, tj. śrubunki, zawory, kolanka, rura długości do 1 m, 
– demontaż z jednoczesnym montażem wodomierzy o średnicy P-25 (ok. 60 szt.). 

2. Wymagania dotyczące wodomierzy:
1) wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną z roku dostawy,
2) wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne,
3) korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, 
4) hermetyczne  i  obrotowe (umożliwiające  łatwy odczyt)  liczydło  wodomierza  

odporne na zaparowanie,
5) skuteczne zabezpieczenie przed ściskaniem liczydła w celu jego zablokowania,
6) zabezpieczenie wodomierza przed działaniem silnego pola magnetycznego, 
7) odporność na zanieczyszczenia wody. 

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót:  …...............r.
2. Termin zakończenia robót: 20.12.2018 r.

§ 4

1. Koordynację  i  nadzór  ze  strony Zamawiającego  nad realizacją  zadania  prowadził  
będzie  Pan Waldemar Sołtysiak.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót....................................................................

§ 5
 

1. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty …........... zł (słownie:  
…......................złotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 8 %. 

2. Na  wyżej  wymienioną  kwotę  składają  się  poszczególne  elementy  zamówienia 
z następującymi cenami:

       1)     cena wodomierza ø 15mm wraz z demontażem i montażem - ……......….. zł brutto, 
                w tym podatek VAT w wysokości ……………... zł,
       2)     cena wodomierza ø 20mm wraz z demontażem i montażem - ….....…….. zł brutto, 
                w tym podatek VAT w wysokości ……………... zł,
       3)     cena wodomierza ø 15mm wraz z dodatkowym osprzętem, tj. śrubunki, zawory, 
                kolanko, rura 1 cal długości do 1 m, - ………………………….. zł brutto, w tym 
                podatek VAT w wysokości ……………... zł, 
       4)    cena wodomierza ø 20 mm wraz z dodatkowym osprzętem, tj. śrubunki, zawory, 
                kolanko, rura 1 cal długości do 1 m, - ………………………….. zł brutto, 
               w tym podatek VAT w wysokości ……………... zł,

            5)    cena wodomierza  ø 25mm wraz z demontażem i montażem, ……........... zł brutto, 
                   w tym podatek VAT w wysokości ……………... zł.
3. Kwota określona w ust. 1 stanowi maksymalne wynagrodzenie i zawiera wszelkie  

koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec podwyższeniu bez względu na 
przyczyny.

4. Rozliczenia  należności  za  roboty  będą  odbywały  się  po  dokonaniu  odbioru  
poszczególnych etapów robót. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu 
na inflację lub z jakiegokolwiek innego powodu.



5. Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wykonywane  mogą  być  jedynie  prace  
niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy liczone będzie wg cen określonych w § 5 ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość częściowego rozliczenia zamówienia.
3. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  będzie  płatne  na  podstawie  faktur  

częściowych / końcowej, przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w treści  
faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami  rozliczeniowymi,  pod  warunkiem wystawienia  faktury  zgodnie  z  
obowiązującymi przepisami.

4. Faktury  częściowe  mogą  być  wystawione  po  zrealizowaniu  i  odbiorze  usług
składających się na dany etap wymiany wodomierzy (zgodnych z harmonogramem 
rzeczowo- finansowym, stanowiącym zał. Nr 1 do umowy) do 90 % wartości  
zamówienia.

5. Odbiór końcowy nastąpi po sporządzeniu protokołu z wykonania wszystkich etapów 
przedmiotu umowy.

6. Wraz  z  fakturą  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  złożenia  oświadczenia  
Podwykonawców  o  uregulowaniu  na  ich  rzecz   przez  Wykonawcę  wszelkich  
należności  związanych z realizacją  zamówienia,  a  w przypadku przypadku gdy  
prace wykonywane są bez udziału podwykonawców oświadczenie o samodzielnym 
zrealizowaniu zamówienia.

§ 7

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 7 dni listę określającą wodomierze do  
wymiany.  

2. Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o planowanym terminie  
wymiany wodomierzy.

3. W ramach wymiany wodomierza Wykonawca zobowiązany jest do:
1) poznania w terenie układu sieci wodociągowej zasilającej budynek,
2) wymiany wodomierza,
3) w przypadku, gdy zasuwa na przyłączu nie pracuje prawidłowo, 

powiadomienia koordynatora ze strony Zamawiającego, aby odcięcie 
wody wykonać poprzez zamknięcie zasuwy głównej danego odcinka sieci,

4) sprawdzenia stanu armatury i części,
5) zaplombowania wodomierza plombami jednorazowymi przy użyciu 

plombownicy Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dbać o stan techniczny i prawidłowość wykonania prac 

przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie  usuwał i składował w sposób zgodny 

z przepisami ochrony środowiska oraz przepisami o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

stosowanych materiałów  certyfikat zgodności  lub deklarację zgodności.



§ 9

1. Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty oraz
zastosowane materiały.

2. Zamawiający  może  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 
60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 10
1. Zamawiający  dopuszcza  realizację  zadania  przez  podwykonawców  na  zasadach 

określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy,  które wykonuje 
przy pomocy podwykonawcy/ów.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo  jest  obowiązany  w  trakcie  realizacji  zamówienia  do  przedłożenia 
Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 
ust. 4.

6. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo w terminie  14  dni  uważa się  za  akceptację  projektu  umowy przez 
Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy  o  podwykonawstwo  oraz  kopii  każdej  zmiany  zawartej  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest 
większa niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest 
pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. W  razie  otrzymania  przez  Zamawiającego  informacji,  iż  Wykonawca  nie  zapłacił 
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo 
do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 
okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. 

10. Przed  wypłatą  wynagrodzenia,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  oświadczenie 
podwykonawców,  iż  należności  związane  z  realizacja  zamówienia  (bądź jego części), 
zostały  podwykonawcom  zapłacone  przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  w 
terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności. 

11. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca 
przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.



§ 11

1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego  podwykonawcom i  o  zapłatach  dla  podwykonawców,  a  wraz  z  fakturą  za 
wykonane  roboty  przedstawi  Zamawiającemu  kserokopie  potwierdzonego  przelewu 
bankowego na kwotę należną podwykonawcom. 

2. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo  lub  który  zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od 
obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy o  podwykonawstwo  i  po  przedłożeniu 
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo.

4. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. 
Zamawiający  informuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia 
doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.

7. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  o  których  mowa  w ust. 2,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego 
wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.  W  takim  przypadku 
Wykonawca  nie  będzie  domagał  się  zapłaty  wynagrodzenia  w  części  przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) niedotrzymanie  terminu  końcowego wykonania  przedmiotu  umowy -  w wysokości

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia;

2) rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1;



3) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 3000 zł  za każdy taki przypadek;

4) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy/usługi lub projektu jej zmiany - 
w wysokości 6000 zł za każdy taki przypadek;

5) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  liczonym  od  daty  jej  zawarcia 
poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy/usługi lub jej zmiany -  w wysokości 6000 zł za każdy taki 
przypadek;

6) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 5 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

7) każdy dzień zwłoki Wykonawcy lub podwykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia osób wykonujących usługę objętą 
niniejszą umową  w wysokości 100 zł;

8) niedopełnienie  wymogu  zatrudnienia  osób  wykonujących  usługę  objętą  niniejszą 
umową   przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  w 
rozumieniu  przepisów Kodeksu pracy,  w wysokości  1.000,00 zł,  za  każdy miesiąc 
niezatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych  w  Kodeksie  Cywilnym,  jeżeli  poniesiona  szkoda  przewyższy  wysokość 
ustalonych kar umownych. 

 §  13

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 
umowy  oraz  wprowadzenie  nowych  postanowień  do  umowy  niekorzystnych  dla  
Zamawiającego,  jeżeli  przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,  na  
podstawie,  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba,  że  konieczność  
wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§  14

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy,

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych powodów lub nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub 

poszczególnych etapów prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 
zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych 
prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,



6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 
w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego pomimo wyznaczenia 
mu  dodatkowego  7-dniowego  terminu  do  naprawy sposobu  realizacji  przedmiotu  
Umowy, w dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie  
z warunkami Umowy,

2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  
nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie 
powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

3. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  
następujące obowiązki:
1) w terminie  siedmiu  dni  od daty odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku,  według stanu na dzień odstąpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; koszt 
zabezpieczenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 ponosi Zamawiający, 
zaś w pozostałych przypadkach Wykonawca,

3) wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez  niego  do  realizacji  innych  prac  nieobjętych  niniejszą  
umową.

4. Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  prace  przerwane 
oraz  prace  zabezpieczające,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  
określonych w ust. 1 pkt. 1 oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z 
terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, określonych w ust. 1 pkt.1, 
obowiązany jest do:
1)   dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, 

które  zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2)    odkupienia materiałów i urządzeń określonych w ust. 3 pkt. 3,

 
§  15

Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest 
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  16

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy mogą  być  dokonane  wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisane przez obie strony.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego 

§  17

Umowę niniejszą  sporządza  się  w czterech  egzemplarzach,  w tym:  trzy  egzemplarze  dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

         
ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:



Załącznik nr 1 do umowy 
z dnia ………. Nr ……….. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy wymiany wodomierzy w gminie Wręczyca Wielka

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Całkowita kwota
zł netto

Całkowita kwota
zł brutto

Termin realizacji 

1. Wodomierze o średnicy P-15+
+ demontaż istniejącego wodomierza, montaż ; 535 sztuk

2. Wodomierze o średnicy P-20 +
+ demontaż istniejącego wodomierza, montaż; (1250 sztuk)

3. Wodomierze o średnicy P-25 
 + demontaż istniejącego wodomierza, montaż;  (60 sztuk)

4. Wodomierze o średnicy P-15
+ demontaż istniejącego wodomierza, montaż+możliwa zabudowa z osprzętem
tj. śrubunki, zawory, kolanka, rura o długości do 1 m; (cena jednostkowa)

5. Wodomierze o średnicy P-20
+ demontaż istniejącego wodomierza, montaż+możliwa zabudowa z osprzętem
tj. śrubunki, zawory, kolanka, rura o długości do 1 m; (cena jednostkowa)

RAZEM

……………………….. ………………………..
      Wykonawca Zamawiający


