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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
   

   
Umowa  nr  ZWiK/3410/02/07 

 
W dniu …….12. 2007  r. zawarto umowę pomiędzy:  
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie zwanym dalej Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
� Kierownika Zakładu – Zygmunta Wołejszo 
� Główną Księgową – Agnieszkę Tasarz 
a 
� …. 

      zwanym dalej Wykonawcą  

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz. 177 ze zm.) Dostawa nowej koparko-ładowarki do 
ZWiK w Pobierowie w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta niniejsza umowa. 
 
      § 1 
1. Zamawiający zamawia i zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonać 

dostawę nowej koparko-ładowarki (rok produkcji 2007 r.)– zgodnie ze złoŜoną ofertą w terminie 
do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  

2. Szczegółowy zakres zadania został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz ofercie Wykonawcy. 

 
§ 2 

Za wykonany przedmiot zamówienia, wymieniony w § 1, Zamawiający zapłaci przelewem kwotę 
….. zł brutto, w tym …….. zł podatku VAT, netto ………. zł, w terminie: 
� 30 dni od daty  odebrania przedmiotu umowy i złoŜenia faktury VAT na konto podane na 

fakturze. 
 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, Ŝe oferowany przez niego przedmiot umowy stanowi jego własność i jest 
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich 
i unijnych norm jakościowych, posiada wymagane certyfikaty oraz, Ŝe jest dopuszczony do obrotu 
prawnego na terenie Unii europejskiej 
 
      § 4        
1. Osobą upowaŜnioną do odbioru przedmiotu umowy jest wskazany przez Zamawiającego 

pracownik ZWiK . 
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez osoby 

uprawnione, do którego dołączone zostaną wszelkie niezbędne dokumenty, atesty, certyfikaty. 
 
 

§ 5 
1. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu przechodzi na niego ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 
2. JeŜeli uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie trwania transportu - odpowiedzialność za wynikłe 

szkody ponosi Wykonawca. 
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      § 6 

    1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za kaŜdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania usługi w wysokości 0,2 % 

wartości brutto umowy,  
b) za kaŜdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu  wad w wysokości 0,2% wartości brutto 

umowy,  a po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu na 
usunięcie usterek, wysokość  kar umownych  wzrasta o 150% za kaŜdy dzień - za wyjątkiem 
zwłoki spowodowanej sytuacją wyjątkową. 

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieterminową zapłatę w wysokości odsetek  
      ustawowych.   
3.   W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom  
      przysługuje prawo Ŝądania odszkodowania na zasadach ogólnych.    
 

§ 7 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonej rzeczy. 
 
      § 8 
JeŜeli Wykonawca opóźnia się z dostawą tak dalece, Ŝe nie jest prawdopodobne, Ŝeby zdołał 
dostarczyć produkty w czasie umówionym, Zamawiający moŜe,  po wyznaczeniu dodatkowego 
siedmiodniowego terminu od umowy odstąpić.   
 

§ 9 
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy będzie 
sąd właściwy dla Zamawiającego. 
  

   § 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej, pod rygorem 
niewaŜności, w formie aneksu. 

 
      § 11 
Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT z tytułu wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy bez podpisu Zamawiającego. 
 
       § 12 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
        § 13 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze 
stron.  
                        STRONY 


