
 
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 
                Projekt umowy  

 
UMOWA Nr …..../PWiK/TT/2018  

  
W dniu …………… 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków 
Trybunalski, działającą na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia                      
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343051, kapitał zakładowy                             
10 800 000 PLN pokryty w całości, posiadającą 
NIP  771 28 25 611 oraz REGON  100 75 20 56,  
reprezentowaną przez: 
 
Pana Michała Rżanka  – Prezesa Zarządu, 
 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a firmą/spółką 
………………………..…………………………………………………………………………….............................................................. 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………... posiadającą  
NIP ………………… oraz REGON ……………………….. 
reprezentowaną przez: 
 
Pana/ią ………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym/ą dalej Wykonawcą, 
 
zawarto umowę na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., o następującej 
treści:  
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki  dla potrzeb  
Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, nie jest obciążony 
prawami osób trzecich, posiada wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stosowne oznaczenia, 
deklaracje zgodności z Polskimi Normami, atesty oraz parametry techniczne, zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 
§2 

Termin realizacji i czynności odbiorcze 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 31-07-2018 r. 

2. Miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego, tj. ul. Przemysłowa 4 w Piotrkowie Trybunalskim. 
3. Terminem wykonania umowy jest dzień, w którym przedstawiciele Zamawiającego  i Wykonawcy   
podpiszą protokół odbioru przedmiotu zamówienia.  
4. Wykonawca ubezpieczy koparko-ładowarkę na czas transportu do siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi koszty transportu koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego oraz ponosi 
odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu.  



 

 

 

6. Pojazd musi spełniać wymogi, ustawy z dnia 20-06-1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1260 ze zm.). 

7. Wykonawca w momencie przekazania przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu oryginały 
wszelkich dokumentów dotyczących pojazdu: 

1) instrukcje obsługi w języku polskim, 
2) katalog części zamiennych w języku polskim, 
3) dokumenty gwarancyjne na kompletny pojazd, 
4) instrukcje BHP, 
5) certyfikat CE, 

6) maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o ruchu drogowym, 

7) maszyna nie wymagająca rejestracji – maszyna wolnobieżna. 

8.  Odbiór koparko-ładowarki nastąpi przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

1) Ze strony Zamawiającego: 

a) osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy jest Pan ………………………, 

b) osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy jest Pan ……………………... 

2) Ze strony Wykonawcy: 

a) osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy jest ……………………………………. 

b) osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy jest ……………………………………. 

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

zakupu i dostawy w szczególności dokumenty wymienione w ust. 7. 

10. Z czynności odbiorczych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                    

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru oraz wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 7. 

Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni 

termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru  w takich 

sytuacjach będzie termin usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie   Wykonawcy   odpowiednio   do   utraconej   wartości  użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia 

Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §8 

umowy. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 

drugi, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

 
§3 

Zabezpieczenie należyte wykonania umowy 
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w wysokości stanowiącej 10% wartości umowy brutto w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 



 

 

 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie służyło będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych.  
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                                                   
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy na poniższych 
zasadach:  

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia.  
2) Pozostałe 30%  zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu 
gwarancji. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia w terminie 30 dni po upływie okresu  
gwarancji. 

9. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej, niż pieniądz wymagana 
jest zgoda Zamawiającego na gwaranta/poręczyciela.    
10. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub  
ubezpieczeniowej lub poręczeń mają być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu  14 dni na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
sporządzone zgodnie  z obowiązującym prawem i mają zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia  (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji 
/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 
3) kwotę gwarancji (poręczenia), 
4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

11.  Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wartość przedmiotu umowy ulegnie 
zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio. 

 
§4 

Szkolenie  
Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 
dostarczonej  koparko-ładowarki.  
 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


 

 

 

§5 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimum 2 500 godzin pracy kompletną koparko-
ładowarką waz z całym osprzętem. 
2. O wszelkich ujawnionych usterkach (awariach) w czasie użytkowania pojazdu, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia. 
3. Wykonawca przystąpi do usuwania usterki (awarii) niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od 
chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usunięcia usterek (awarii) w technicznie uzasadnionych 
przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego. 
4. Wykonawca posiada serwis mobilny należący do Wykonawcy. 
5. Wykonawca  zapewni bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji pojazdu do siedziby 
Zamawiającego do maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną 
lub faksem w celu naprawy (w przypadku uszkodzeń nadbudowy lub podwozia). 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć je przy 
pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
8. Wykonawca w trakcie trwania gwarancji zapewni nieodpłatnie maszynę zastępczą w przypadku 
naprawy pojazdu trwającej dłużej niż 10 dni roboczych.  
9. Wykonawca przedstawi wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych (załączone dokumenty do 
oferty). 
10. Wykonawca przedstawi szczegółowe warunki gwarancji  na kompletną koparko-ładowarkę                              
z osprzętem.  
11. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił  Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  
12. Wszystkie naprawy w trakcie trwania  gwarancji i przeglądy gwarancyjne dojazdy na koszt 
wykonawcy w siedzibie zamawiającego- proszę przedstawić harmonogram przeglądów- gwarancja min 
2500 godzin pracy sprzętu. 
 
 

§6 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy będzie regulowane na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 
2. Zapłata za koparko-ładowarkę nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktury VAT na konto Wykonawcy:  

Bank: …………………………….. 
Nr rachunku: ………………………………. 

3) Wystawienie faktury nastąpi w dniu dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego 
wraz z protokołem odbioru podpisanym przez komisję. 
4) Wartość niniejszej umowy wynosi …………………………………………… zł brutto (słownie: ……………..brutto), 
w tym cena netto w kwocie ………………………… zł  + podatek VAT 23%, stanowiący kwotę ……………………… 
zł, zgodnie ze złożoną, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.  
5) Faktura powinna być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy koparko-ładowarki,                    
do siedziby Zamawiającego lub przesłana na konto e-mail Zamawiającego: faktura@pwik.piotrkow.pl. 
6. Strony zgodnie oświadczają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. 
7. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie rachunku,                  
o którym mowa w ust. 2 pod rygorem ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody będące 

mailto:faktura@pwik.piotrkow.pl


 

 

 

następstwem zaniechania zawiadomienia, zmiana w tym zakresie nie będzie stanowiła zmiany niniejszej 
umowy. 
8. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku 
ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana wpisu w umowie wprowadzona zostanie aneksem do niniejszej 
umowy na wniosek Wykonawcy. 
 

§7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach, 

       2) gdy Wykonawca nie wykonuje dostawy, zgodnie z umową lub nienależycie i nieterminowo 
wykonuje swoje obowiązki. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia odbioru 
dostawy bez uzasadnionej przyczyny. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 
§8 

Kary umowne 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają odpowiedzialność                
w formie kar umownych.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu:  

1)  opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  umownego 
brutto, określonego w §6 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
2) w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, przekraczającego 10 dni,  
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z konsekwencjami, o których 
mowa w ust. 2 pkt 4, 
3) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §6 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;  

            4) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada  
 Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

5) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 4.  

3. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar umownych, 
mogą być potrącane z wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 4.  

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 

§9 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu Stron,                      

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej                         
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) termin realizacji: 



 

 

 

a. w    przypadku    wystąpienia    warunków    atmosferycznych    uniemożliwiających    dostawę 
przedmiotu umowy, 
b. w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
2) wynagrodzenie – w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 
przedmiot umowy – jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 
3) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one 
przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływających na jej realizację. 

 
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wystąpienia sporu, Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu jego 

polubownego rozwiązania. 

2. Dopuszcza się zmianę umowy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 
3. Jakiekolwiek spory nierozwiązane polubownie, mające związek z wykonywaniem umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz.  dla Wykonawcy, 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

Zamawiający:   Wykonawca: 


