
Załącznik nr 2 
UMOWA 

 
zawarta w dniu ……………………………. 2015 r. w ………………………… pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie, ul. 
Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 
Wrocławiu pod numerem KRS: 0000465303, REGON: 022061639, NIP:9151790186 
reprezentowanym przez:  
Adrianę Szlachetkę – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez:  
……………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
Umowa została zawarta zgodnie z procedurami wewnętrznymi Zamawiającego określonymi 
w  zarządzeniu Nr 5/2014 Prezesa Zarządu PGK sp. z o.o. w Wisznia Małej z dnia 1.07.2014r. 
– w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej oraz oferty 
Wykonawcy z dnia …………………………, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 1 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nowe przewoźne urządzenie 

ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyczepą.  
2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Zapytaniu ofertowym, które stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
§ 2 

1. Wykonawca dostarczy urządzenie będące przedmiotem umowy do oczyszczalni ścieków 
w Strzeszowie – ul. Lipowa 1a, w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. 

2. Podstawę wykonania umowy stanowi bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu 
umowy, podpisany przez obie strony.  

3. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu 
zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz dokonaniu rozruchu i 
próbnych prac dostarczonego urządzenia w obecności przedstawiciela Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

§ 3 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną umowę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

........................ zł brutto, w tym ............ zł podatku VAT, tj. ............................................ zł 
netto. 

2. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 
………………………………………………….., w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego protokołem odbioru potwierdzającym dostarczenie przedmiotu 
zamówienia wolnego od jakichkolwiek wad, braków i uwag. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Strony uważają dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia umownego. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania 
odsetek ustawowych za zwłokę. 



§ 4 
1. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach określonych w załączonym dokumencie 

gwarancyjnym. 
2. Wymagany okres gwarancji - minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia. 
3. Okres gwarancyjny liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. 
4. W okresie gwarancji maksymalny czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia awarii – 

do 48 h (w dni robocze).  
5. Usunięcie awarii nastąpi w terminie do 14 dni od zgłoszenia. 
6. W przypadku czasu usunięcia awarii przekraczającego okres wskazany w ust. 

poprzedzającym, Wykonawca nieodpłatnie dostarczy do siedziby Zamawiającego i 
nieodpłatnie udostępni na czas usunięcia awarii przewoźne urządzenie ciśnieniowe 
zastępcze o parametrach technicznych odpowiadających przedmiotowi umowy.  

      § 5 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w poniższych sytuacjach: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy - w wysokości 0,5 % 

wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, 
b) w przypadku niedotrzymania terminu na usunięcie awarii - w wysokości 0,5 % 

wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, 
c) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy w całości lub w 

części z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 10 % wartości 
brutto umowy,  

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem 
dostawy objętej niniejszą umową - w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Przeniesienie przez Strony niniejszej umowy na osoby trzecie praw lub obowiązków 

wynikających z umowy  wymaga pisemnej zgody drugiej Strony zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności.  

3. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. 
4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 
6. Załączniki dołączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Zał. 
1. Oferta Wykonawcy 
2. Zapytanie ofertowe 

 
 
 

……………………………………     …………………………………… 
Zamawiający       Wykonawca   


