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            (projekt) Załącznik nr 3 
 

UMOWA 
 

z dnia …………….… zawarta w Poddębicach pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.,                  
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, NIP 828-000-18-02, Regon 730340819. 
reprezentowanym przez: 
1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 
2) Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………..................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
reprezentowanym przez : 
 
1) ………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Niniejszą umowę zawarto w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy formie zapytania ofertowego. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy: 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowej bezolejowej 
sprężarki powietrza zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.  
2. Wykonawca dostarczy sprężarkę na swój koszt obejmujący transport, spedycję, 
załadunek i wyładunek do siedziby Zamawiającego, przy ul. Parzęczewskiej 29/35                        
w Poddębicach.  
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 
uszkodzenia sprzętu lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do siedziby 
Zamawiającego.  
4. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie, w terminie do dnia 20.04.2018 od 
dnia podpisania umowy. 

 
§ 2 

Wynagrodzenie umowne: 
1. Za dostarczony produkt Zamawiający zapłaci cenę określoną w formularzu ofertowym 
Wykonawcy - zał. nr 2 do umowy stanowiącą integralną część umowy plus podatek VAT. 
2. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi ……………...... zł netto (słownie: 
……………………………………......  złote ….../100) plus należny podatek VAT tj …….,.. zł 
( słownie: ……………………………………………………………………....  złotych …../100).,   
3. Cena określona w ust. 2 jest ceną ostateczną, zawierającą wszystkie koszty związane z 
realizacją niniejszej umowy. 
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§ 3 
Warunki dostaw i odbioru: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy sprężarki, w terminie do dnia 20.04.2018 r.          
w godzinach roboczych (od godz. 7:00 do 14:00), licząc od dnia i godziny podpisania 
umowy. 
2.  Wykonawca dostarczy produkt do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. 
3. W przypadku, gdy dostawa wypada na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi                      
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 
4. Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem 
Zamawiającego. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu nie spełniającego 
wymagań określonych w ofercie i specyfikacji technicznej. 
6. Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu sprężarki, która nie będzie spełniała 
podstawowych wymogów jakościowych oraz do zamiany uszkodzonej sprężarki na nową. 
7. Strony ustalają, iż reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie 
gwarancyjnym, stwierdzenie odstępstwa jakościowego w trakcie użytkowania stanowić 
będzie podstawę do reklamacji. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 
9. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczoną sprężarkę. 
 
 

§ 4 
 

Warunki płatności:  
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze (bez zastrzeżeń) przedmiotu umowy, w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 
3. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku wystąpienia rozbieżności w cenie podanej na fakturze, a uzgodnionej w 
umowie, Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania faktury zwróci ją Wykonawcy, celem 
dokonania jej korekty. 
5. Odesłanie faktury z ww. powodów zwalnia Zamawiającego z obowiązku jej zapłaty do 
czasu otrzymania skorygowanej przez Wykonawcę faktury. 
 

§ 5 
Kary umowne: 
1. Strony postanawiają, iż za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający uprawniony 
będzie do naliczania następujących kar umownych:  
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy 
określonej w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wartości 
niniejszej umowy brutto;  
b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (szczególnie 
niedotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1% wartości brutto uszkodzonego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  
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c) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20% ceny brutto o której mowa w § 2 ust. 2.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności 
Wykonawcy za realizację niniejszej umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego.  
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego prawa do naliczenia i 
dochodzenia zapłaty od Wykonawcy zastrzeżonych w niniejszej umowie kar. 
 

§ 6 
 

Odstąpienie od umowy  
W sytuacji gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 5 dni 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 
zawarcia umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w 
wysokości 20% wartości umowy określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe: 
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi załączniki nr 1 specyfikacja sprężarki 
przewoźnej i załącznik Nr 2 – formularz ofertowy. 
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze 
stron. 
 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy:  
- Zał. Nr 1 – Specyfikacja sprężarki, 
- Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy 
 
 
 
Zamawiający :        Wykonawca : 
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