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Nazwa zamówienia: Zakup koparko-ładowarki 

 

Załącznik nr 3 

UMOWA Nr 25/D/2022 

 

zawarta w dniu …………………… w Zdzieszowicach  

 

pomiędzy 

 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP:199-00-66-693, 

REGON 160156583 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, Kapitał 

zakładowy w wysokości 30 728 000 zł,  

 

reprezentowaną przez: 

 

1/ Prezesa Zarządu - Izabelę Miszkiewicz 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

zarejestrowaną w …………………………..…………………….. KRS ……………………………………., NIP 

……………………………, Regon ……………………., kapitał zakładowy ……………………… PLN 

 

reprezentowanym przez: 

1/ ……………………………………………….. 

2/ ……………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym z wyłączeniem 

obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 

poz. 1129 z późn. zm.) jako zamówienie sektorowe z uwagi na wartość zamówienia poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 w/w Ustawy, w oparciu obowiązujący 

u Zamawiającego Regulamin zamówień Publicznych, w o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup koparko-ładowarki zgodnie z warunkami wymaganymi 

przez Zamawiającego, na potrzeby bieżącej działalności działu wodno-kanalizacyjnego Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki jej realizacji określa Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do 

należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych i jakościowych przedmiotu 

zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że oferowany 

przedmiot zamówienia posiada wymagane przez Zamawiającego warunki, o których mowa 

w Załączniku nr 1 w szczególności Dokumentację Techniczno-Rozruchową, kopię dokumentu 

zakupu przedmiotu umowy oraz wszelkie inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie.  

5. Wykonawca oświadcza, że pojazd, stanowiący przedmiot niniejszej umowy: 
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1) jest dopuszczony do użytkowania na terenie RP, posiada ważne badania techniczne oraz 

ubezpieczenie (jeżeli jest wymagane),  

2) stanowi przedmiot jego prawa własności, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest 

obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotem żadnego postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczenia, 

6. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do niego nie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie 

likwidacyjne, restrukturyzacyjne lub upadłościowe. 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom 

bez zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak 

za własne działania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego. 

9. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i wymaganiami 

Zamawiającego będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony. 

10. W przypadku gdy przedmiot umowy w dniu odbioru nie spełnia wymaganych przez Zamawiającego 

warunków i parametrów, w szczególności jest niezgodny z Załącznikiem nr 1, Zamawiający ma 

prawo odmówić odbioru do czasu dostawy przedmiotu umowy zgodnego z umową.  

11. Jeżeli 1-miesięczna eksploatacja pojazdu dostarczanego w ramach przedmiotu niniejszej umowy 

przez Zamawiającego, nie potwierdzi spełnienia jego zadeklarowanych parametrów lub uniemożliwi 

korzystanie przez Zamawiającego z urządzeń i funkcji dla których pojazd został zakupiony, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca dokonana odbioru pojazdu, na swój koszt.  

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw do znaku handlowego, konstrukcji 

przemysłowych lub innych praw, w tym autorskich wobec osób trzecich, oraz za wszelkie wady 

prawne i fizyczne, jakie mogą wyniknąć z korzystania przez Zamawiającego z pojazdu oraz za 

ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia tych praw. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Termin realizacji umowy:  do 30 dni od daty zawarcia umowy.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi:  

……………… zł netto, ……………………. zł brutto…………………... 

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy 

(m.in. ubezpieczenie, uruchomienie, dokumenty rejestrowe, wszelkie koszty związane 

z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, pozwolenia i decyzję, badanie techniczne, przeszkolenie 

pracowników w zakresie jego kompleksowej obsługi, usuwanie wad i usterek oraz naprawy 

w okresie gwarancji). 

3. Wynagrodzenie, za prawidłową realizację przedmiotu umowy, płatne będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą do 

wystawienia faktury jest protokół odbioru o którym mowa w § 1 ust. 7. 

4. Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury w postaci elektronicznej na e-mail: 

bok@wik.zdzieszowice.pl. 

5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 

w wykazie podatników VAT, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku takiego rachunku 

Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT. Wykonawca 

ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zasad wystawiania faktur 

oraz ponosi negatywne konsekwencje w/w naruszeń. 
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§ 4 

Reklamacje, rękojmia i gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres … miesięcy / do dnia ……* i na 

dostarczony przedmiot umowy liczony od dnia obustronnego protokolarnego odbioru przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji odpowiada ze wszelkie wady prawne i fizyczne dostarczonego 

pojazdu, jakie ujawnią się po jego odbiorze przez Zamawiającego  

3. W okresie gwarancji i rękojmi zgłaszania wad – usterek / awarii Zamawiający będzie dokonywał: 

telefonicznie, pisemnie, mailem lub faksem, na adres bądź pod nr telefonu lub faksu uzgodniony 

z Wykonawcą. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia czas reakcji, w przypadku zgłoszenia wad – usterek / 

awarii przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin od zgłoszenia liczone w dni robocze, 

a zakończenie bezpłatnej naprawy maksymalnie do 14 dni od daty jej rozpoczęcia.  

5. Termin usunięcia awarii / usterki, określony zgodnie z ust. 4, przypadający na dzień wolny od pracy 

przesuwa się na pierwszy dzień roboczy. 

6. Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub jeśli po usunięciu 

usterki lub awarii urządzenie nadal nie będzie w pełni sprawne, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do zlecenia naprawy wraz z kosztami ewentualnego transportu w obie strony innemu podmiotowi 

posiadającemu autoryzację producenta urządzenia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

W takim przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu w ramach umowy 

i udzielonej gwarancji. 

7. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

8. Okres gwarancji i rękojmi podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności 

Wykonawcy związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy. 

9. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle wadliwej realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty 

ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy 

produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł na każde 

zdarzenie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie 

powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego – w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

 

§ 5 

Prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym   

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym 

w przypadku: 

a)  jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na 

jej realizację, 

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po którego bezskutecznym upływie, uprawniony 

będzie do odstąpienia od umowy, 

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 

nieprawdziwe, 

d) gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów wymaganych zgodnie z umową w terminie w niej 

przewidzianym. 

2. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 

14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem 

uzasadnienia. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 
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1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie tj. w § 2  tym 

również za brak przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych niniejsza umową, 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę,  

2) za opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad lub za opóźnienie w 

wymianie przedmiotu umowy niezgodnego umową, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, powstałego z przyczyn 

wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę,  

3) za opóźnienie w usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego wad - usterek / awarii, w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto wynikającej z § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.  

3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być 

przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 7 

Zmiana treści umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności, nie stanowią zmiany umowy, o ile 

informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie wraz 

z odpisem aktualnego odpisu z właściwego rejestru.  

3. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku 

zaistnienia następujących okoliczności: 

1) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące 

do zmiany przedmiotu zamówienia; 

2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:  

− może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy lub może przyczynić się do podniesienia 

bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy, 

− może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, 

3) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, 

zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy;  

4) siły wyższej jeśli ma bezpośredni wpływ na realizację umowy. 

4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden 

z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a 

jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej 

stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie, Sąd Powszechny miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający oświadcza, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, 

przy ul. Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu 

przepisów załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014). 

4. Wykonawca oświadcza, że …………………… jest / nie jest*dużym przedsiębiorstwem 

w rozumieniu przepisów załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014). 

* niepotrzebne skreślić 

 

§ 9 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

a. Oferta Wykonawcy z dnia……………… 

b. Gwarancja …………………………….. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


