
UMOWA          /2016 

 

zawarta w dniu ……………………………………. pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8, 26-110 

Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zarządu – Łukasza Żuchowskiego 

zwanym w dalszej części treści umowy: „Zamawiającym” 

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

zwanym w dalszej części treści umowy: ”Wykonawcą ” 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparki wraz z podanym osprzętem 

o parametrach opisanych w punkcie II warunków zamówienia.   

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego najpóźniej do dnia …………………………………………………….……………………………………..  

 

§ 3 

Wydanie przedmiotu umowy 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w dniu określonym w par. 2. 

2. Przedmiot umowy zostanie przez Wykonawcę dostarczony do siedziby Zamawiającego. 

Przedmiot umowy będzie wydany osobiście Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego, która będzie legitymowała się upoważnieniem do odbioru.   

3. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi protokołem odbioru podpisanym 

przez obie strony umowy. 

4. Zamawiający w terminie trzech dni od daty spisania protokołu odbioru potwierdzi stan 

techniczny przejmowanego przedmiotu umowy oraz jego zgodność z parametrami 

określonymi w przez Zamawiającego w punkcie II warunków zamówienia oraz potwierdzi 

jego przyjęcie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru wraz                             

z przedmiotem umowy pełną dokumentację w tym: dokumentację Techniczno-Ruchową, 

katalog części, książkę  serwisową, dokumenty gwarancyjne (w/w dokumenty w języku 

polskim). 

6. Wykonawca  zobowiązuje się przeszkolić operatora wskazanego przez Zamawiającego 

w zakresie bieżącej obsługi i eksploatacji koparki. Przeszkolenie nastąpi przy wydaniu 

koparki. 

§ 4 

1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad materiałowych, usterek wykonawczych 

lub niezgodności przedmiotu umowy z parametrami technicznymi opisu przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca dokona na własny koszt  naprawy lub wymiany wadliwych części. 

Termin usunięcia usterek -  do 48 godzin przy drobniejszych naprawach i do 14 dni przy 

poważniejszych naprawach. Koszty dojazdu do bazy serwisowej, demontażu i montażu 

pokrywa Wykonawca. 

7. Wykonawca udziela gwarancji imiennej na rzecz Zamawiającego.   

8. Gwarancja na Produkt wynosi 24 (dwadzieścia cztery miesiące) liczone od daty odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub 4000 mtg. Okres naprawy przedmiotu umowy 

przedłuża okres gwarancji. Gwarancja na przedmiot umowy wygasa przed upływem 

terminu, na który została udzielona w przypadku przekroczenia limitu 4000 (czterech 

tysięcy) motogodzin. 



9. W sytuacji, gdy w ramach przysługującej gwarancji, wadliwa część zostanie naprawiona 

lub wymieniona na nową, okres gwarancji na taką część ulega przedłużeniu o kolejne 24 

miesiące. Jednakże w razie kolejnej awarii, jeżeli nastąpiłaby ona po upływie gwarancji na 

cały przedmiot umowy, ponowna naprawa wadliwej części bądź jej wymiana na nową, nie 

przedłuża okresu gwarancyjnego na taką część, który wygaśnie po upływie 24 miesięcy, 

licząc od daty ostatniej naprawy lub wymiany przedmiotowej części dokonanej w okresie 

gwarancji przysługującej na cały przedmiot umowy.  

10.W wypadku gwarancji na części, przysługującej stosownie do regulacji pkt 4, gwarancją 

objęta jest nie tylko jakość części ale również jakość prac naprawczych lub montażowych 

wykonanych przez autoryzowany warsztat Wykonawcy.  

 

§ 5 

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest zryczałtowane i wynosi: 

-   kwota netto –  

(słownie:  .) 

-  podatek VAT  w wysokości 23% tj. kwota  zł.  

(słownie: złotych). 

- kwota brutto –zł  

(słownie: złotych). 

Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.  

2. Faktura VAT zostanie wystawiona na Zamawiającego po upływie terminu wskazanego                  

w paragrafie 3 punkt 4 określonego na sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu umowy 

oraz jego zgodności z opisem technicznym.  

3.Zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty 

dostarczenia faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych do siedziby 

Zamawiającego.   
4.Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1.Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2.Ustalono kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                          

w wysokości    10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 5 pkt 1. 

b) z tytułu opóźnień w dostawie przedmiotu umowy w odniesieniu do terminu 

określonego w par. 2. Za każdy dzień zwłoki 0,5% ( t.j.   )wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w par. 5 pkt 1. Jeśli opóźnienie przekroczy 10 dni wówczas kara umowna 

wynosi 10% wartości przedmiotu zamówienia (t.j.   ) i zamawiający może zrezygnować                    

z zakupu z winy wykonawcy. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości    

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 5 pkt 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

  

 

 



§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny. 

 

§ 10 

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

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1. Oferta wykonania.  

2. Warunki zamówienia. 

 

  

       Wykonawca:                                                              Zamawiający: 

 

 

 

 


