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Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA nr DI/----/2022 
 
Zawarta w dniu ---.---.2022 r. w Żarach pomiędzy: 
Zakładem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  
z siedzibą w Żarach; ul. Bohaterów Getta 9-11; 68-200 Żary, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, NIP 928-203-33-04, 
REGON: 080315632,  
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu  – Marka Goraja 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” 
a   

………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………, ul. …………., …-… ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …..Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 
NIP ………………… , REGON: …………………..,  
reprezentowaną przez: 
………………………    - …………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawc ą”  
*- niepotrzebne skreślić 
 
Niniejszą umowę zawiera się na podstawie: 
− oferty Wykonawcy z dnia ---.---.2022 r. 
− postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK 

Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach z dnia 19.03.2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 
udzielania przez ZWiK Sp. z o.o. zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 
130 000 PLN. 

 

Strony, zgodnie postanawiają co następuje: 

 
§ 1 [Przedmiot umowy] 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przyczepy marki Brenderup  model MT-3080STB2700 zgodnie 

z ofertą przetargową, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest dobrej jakości, nieużywany, 

wyprodukowany w 2022 roku, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych, a także 
od wszelkich długów i obciążeń oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia 
i certyfikaty/homologacje dopuszczające do homologacji w Polsce. 
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§ 2 [Wynagrodzenie i rozliczenie przedmiotu umowy] 

 
1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi: ………………… zł netto 

(słownie: ………………………………………………………….),  
…………………….. zł brutto  (słownie: ……………………………………………………………..), 
w tym podatek VAT 23 % tj. …………………. zł (słownie: ………………………………………….). 

2. Zapłata wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 nastąpi po odbiorze (bez zastrzeżeń) 
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół odbioru przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem 

znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podatników VAT.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze 
identyfikacji podatkowej NIP: ......................................... W przypadku zmiany statusu Wykonawcy 
jako podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada status du żego przedsi ębiorcy  w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 893 z późn.zm.). Niniejsza informacja składana jest zgodnie z wymogiem 
wynikającym z art. 4c przedmiotowej ustawy”. 

 
§ 3 [Termin realizacji i warunki dostawy] 

 
1. Termin realizacji umowy: do 14 dni od daty podpisania umowy  na warunkach określonych 

w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy przedmiot umowy do siedziby 

Zamawiającego w dniu roboczym w godz. 7-15. 
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi mailem (zwikzary@zwikzary.pl) Zamawiającego co 

najmniej 1 dzień przed planowanym terminem odbioru, z zachowaniem terminu wykonania umowy.   
4. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego: 68-200 Żary, ul. Piastowska 2 

(baza). 
5. Do momentu dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz podpisania 

protokołu odbioru, odpowiedzialność za przedmiot umowy (ewentualne zniszczenia) ponosi 
Wykonawca. 

6. Za termin odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru. 

7. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne 
dokumenty w języku polskim, w szczególności: 
1) kartę gwarancyjną przyczepy, 
2) świadectwo homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji dla przyczepy 

wraz z kompletem dokumentów do jej rejestracji   
3) instrukcje obsługi eksploatacji przyczepy 
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§ 4 [Przedstawiciele Stron] 

 
1. Osobami upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest: 
1) Pan Tomasz Marciniak, tel. (+48) 68 479 46 13, kom. 504 347 476, e-mail: 

t.marciniak@zwikzary.pl, 
2) Pan Jerzy Przyłucki tel. (+48) 68 479 46 52, kom. 500 579 365, e-mail: 

j.przylucki@zwikzary.pl  
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 
Pan/Pani ……………………., tel. (+48) … …. …. …., kom. … …. …., e-mail: …………………. 

§ 5 [Kary umowne] 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 
umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
• za niedotrzymanie terminu dostawy określonego w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 3% 

wynagrodzenia określonego na podstawie § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 3% wynagrodzenia 

określonego na podstawie § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego 
na usunięcie wad, 

• za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 
ust. 5 - w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego na podstawie § 2 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w przypadku nie 
uregulowania należności w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, jeżeli szkoda 
przewyższa wartość kar zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

 
§ 6 [Gwarancja oraz r ękojmia] 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przyczepę minimum 12 miesięcy, liczone od 

daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
2. Niezależnie od gwarancji Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym – rękojmia za wady. 
3. Wykonawca w okresie gwarancji/rękojmi ponosi wszelkie koszty związane z naprawami 

przedmiotu umowy, w tym także koszty dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego bądź 
dojazdu Zamawiającego do serwisu, koszty materiałów, robocizny.  

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest złej jakości lub niezgodny 
z zamówieniem, powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin 
do usunięcia wad lub innych niezgodności z zamówieniem. 

5. Wykonawca rozpatrzy reklamację w trybie natychmiastowym, a przystąpi do usunięcia 
nieprawidłowości w terminie 72 godzin od zgłoszenia reklamacji. 
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6. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, o którym 

mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo doprowadzić do zgodności z umową przedmiot 
zamówienia we własnym zakresie lub poprzez powierzenie tych czynności innemu podmiotowi, 
na koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji. 

7. Okres gwarancji zostaje przedłużony o okres od ujawnienia niezgodności przedmiotu 
zamówienia z umową do chwili usunięcia tej niezgodności. 

8. W okresie gwarancji, w przypadku awarii urządzenia, Wykonawca nieodpłatnie dostarczy 
urządzenie zastępcze w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia awarii. 

 
§ 7 [Postanowienia ko ńcowe] 

 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego w szczególności ustawy - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

a. Załącznik nr 1 – Kopia formularza oferty Wykonawcy, 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
 


