
Załącznik Nr 2 

Umowa nr….. z dnia ……. 
 

 

na zakup fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach 
 

 

W dniu ……………..2018 r. w Poddębicach między: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą w Poddębicach, ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000176772, NIP 

828-000-18-02, Regon 730340819, reprezentowanym przez: 

1. Szymański Włodzimierz  -  Prezes  Zarządu 

2. Srogosz Michał  -  Wiceprezes  Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”. 
 

a 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

Niniejszą umowę zawiera się na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Przedmiot umowy 
 

§ 1  

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zgodnie z ofertą  zawartą na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy fabrycznie nowego rozrzutnika do 

osadu ściekowego dla Oczyszczalni Ścieków  w Poddębicach. 

  

Termin wykonania umowy 
 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na 14 dni od dnia podpisania umowy. O terminie dostawy 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 2 - dniowym wyprzedzeniem.  

 

Wynagrodzenie 
 

§3 

1. Strony uzgadniają całkowitą wartość przedmiotu na kwotę netto …………….. 

(słownie: ……………………………………………………………………… 00/100), do której będzie 

doliczony podatek VAT w wysokości …………………….  

Cena brutto ………………………………………………………….. zł. 

2. Zamawiający zapłaci należność za dostarczony pojazd po dokonaniu odbioru potwierdzonego 

protokołem o którym mowa w dalszej części umowy i dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3. Zamawiający zapłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

5. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom                   

i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawy                          

i rozładunku zamawianego rozrzutnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne opłaty               

i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi 

opłatami i podatkami. 

 



 

Obowiązki stron 
 

§4 

Strony oświadczają że będą współdziałać ze sobą i dołożą wszelkiej staranności w celu prawidłowej                             

i starannej realizacji umowy. 
 

§5 

Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rozrzutnika marki …………………………………o numerze 

. ……………………. rok produkcji …………………………… 

1. Wykonawca oświadcza, że opisany powyżej rozrzutnik wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych                   

i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa wymieniony powyżej rozrzutnik. 

2. Wykonawca dostarczy rozrzutnik zgodnie z: 

a. opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym. 

b. zasadami wiedzy technicznej powszechnie obowiązującymi w tym zakresie z uwzględnieniem  

          obowiązujących przepisów, 

3. O przygotowaniu rozrzutnika do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem na 

numer 43 678-43-66 lub 609-700-062 z 2 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych, podając 

planowaną datę dostawy. 

4. Dostawa/odbiór odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

5. Gotowy do odbioru rozrzutnik wraz z kompletną dokumentacją, musi być dostarczony w wyznaczonym 

terminie w godzinach od 7.00 do 14.00. 

6. Odbioru rozrzutnika dokona wyznaczony pracownik MPWiK w Poddębicach. 

7. Wykonawca wraz z rozrzutnikiem przekaże odpowiednią dokumentację w języku 

polskim niezbędną do zarejestrowania rozrzutnika oraz korzystania z niego. 

8. Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym i w umowie, w tym                                    

w szczególności zgodności rozrzutnika z opisem przedmiotu zamówienia. 

9. Upoważnienie do odbioru rozrzutnika uprawnia osoby wymienione w pkt. 6 do składania oświadczeń, 

co do jakości i kompletności rozrzutnika. 

10. Na okoliczność przekazania rozrzutnika  zostanie sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

Gwarancja 
 

§6 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony rozrzutnik. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru i podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

3. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 7 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) rozrzutnika. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

uszkodzenia (awarii), niezależnie od powodów powstania z wyjątkiem wyłącznej winy pracowników 

Zamawiającego lub osób trzecich z zastrzeżeniem, iż wina musi być oczywista. 

5. Okres niesprawności rozrzutnika od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii) do dnia przywrócenia do pełnej 

funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czasu trwania gwarancji. 

6. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu. 

 

Odpowiedzialność stron 
 

§ 7 

Wykonawca zapewnia, że rozrzutnik  jest wolny od wad i spełnia warunki, o których mowa w ustawie 

Prawo  o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie. 
 



 

§ 8 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zobowiązują się zapłacić kary 

umowne  w następujących wysokościach: 

a) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

b) za nieterminowe wydanie rozrzutnika w wysokości 0,2 % ceny rozrzutnika brutto określonej w § 3 

umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c) w wysokości 0,1% ceny brutto w razie nie usunięcia wady w terminie, wynagrodzenia o którym 

mowa w § 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 

0,2 % za każdy dzień następny. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

a) 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę 

od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

Zmiany umowy 
 

§ 9  

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie.  W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§ 1 1  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1 2  

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 1 3  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego                       

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

        

            

 

          Zamawiający                                                                                                  Wykonawca  

 

 

 

............................................                     .............................................. 

 

 

 


