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ZAŁĄCZNIK NR 4 

WZÓR UMOWY  

 

UMOWA 
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . .  . . 2020 r. pomiędzy:  
Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz, którego 

działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
reprezentowany przez: 
Tadeusza Mazur – Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została 
zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do Zamawiającego fabrycznie nowej minikoparki 

gąsiennicowej wraz z wyposażeniem dodatkowym (młot hydrauliczny, łyżka do kopania szer. 450 mm, 
łyżka do skarpowania szer. 900mm): 
1) marka: … 
2) model: … 
3) rok produkcji: 2020 
4) nr seryjny: … 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) dostawę minikoparki do siedziby Zamawiającego wraz z instrukcją obsługi w języku polskim; 
2) rozruchu minikoparki; 
3) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi minikoparki.  

3. Szczegółowa charakterystyka oferowanej minikoparki zawarta jest w załączniku nr 5 do oferty 
Wykonawcy. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że oferta obejmuje całość nakładów i prac wynikających ze specyfikacji 
zamówienia i jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej oraz że w ofercie zawarł wszystkie koszty 
wynikające z dostawy, a także czasu niezbędnego do realizacji zamówienia, a dostarczona 
minikoparka jest zgodna z wymogami podanymi w specyfikacji.  

 

Obowiązki stron 

§2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, potencjał techniczny, 

gospodarczy i zasoby kadrowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy minikoparki wysokiej jakości, wolnego od wad fizycznych  

i prawnych i nienaruszających praw osób trzecich. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy minikoparki: 

1) odpowiadającej charakterystyce technicznej zgodnej z założeniami Zamawiającego określonymi w 
SIWZ; 

2) kompletnej, fabrycznie nowej, nieużywanej, niepochodzącej z wystaw i pokazów; 
3) spełniającej wymogi prawa polskiego, w tym wymogów dla wyrobów dopuszczonych do obrotu. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu dostarczenia minikoparki i udziela 
Zamawiającemu gwarancji, że dostarczona minikoparka nie będzie miała żadnych wad 
zmniejszających wartość lub użyteczność, a w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli minikoparka zostanie dostarczona niezgodnie z parametrami określonymi w normach i 
przepisach technicznych, a także zawartych w SIWZ.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru i zapłaty za zamówiony i prawidłowo dostarczoną 
minikoparkę w terminie określonym w umowie. 

 

Przedstawiciele stron 



§3 
Strony ustanawiają swoich przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego: 

 do realizacji i egzekwowania zapisów umownych oraz bieżących kontaktów z Wykonawcą 
upoważniony jest p. Marcin Mularczyk lub inna osoba przez niego wyznaczona, tel. 32 335-04-65,  
e-mail: ck@mzuk.pl  

2) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  

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

Realizacja przedmiotu umowy 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia minikoparki w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, tj. do …………………. 2020 r.  
2. Dostawa minikoparki zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zarządu Cmentarzy 

Komunalnych przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00  
do 13:00 . 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczona minikoparka będzie posiadać kompletną dokumentację – 
warunki gwarancji i serwisu, instrukcję obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną, dwa 
komplety kluczyków, homologację.  

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczonej minikoparki aż do momentu jej 
protokolarnego przekazania Zamawiającemu w miejscu dostawy. Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć minikoparkę na czas jego przechowywania. Ryzyko jej utraty lub uszkodzenia 
przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu jej odbioru i podpisaniu protokołu odbioru.  

5. Minikoparka zostanie odebrana od Wykonawcy w miejscu dostawy wskazanym w ust. 2 powyżej.  
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, określający zgodność minikoparki  

z warunkami umowy i SIWZ. Protokół odbioru zostanie podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze niezgodności z umową lub SIWZ albo 
uszkodzeń, niesprawności techniczno-użytkowej lub innych wad – zostanie to stwierdzone 
odpowiednim wpisem w protokole odbioru. Zamawiający ma w takiej sytuacji prawo do odmowy 
odbioru wadliwej minikoparki. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do wymiany 
minikoparki na wolną od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże ostateczny 
termin odbioru nie może być późniejszy niż termin określony w ust. 1 powyżej.  

8. Odmowa przez Zamawiającego odbioru minikoparki do chwili dostarczenia przez Wykonawcę 
minikoparki wolnej od wad i zgodne z umową i SIWZ, nie będzie traktowana jako pozostawanie  
w zwłoce w odbiorze minikoparki.  

9. Terminem realizacji umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru minikoparki bez wad  
i zastrzeżeń. Protokół odbioru bez wad i zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT.   

10. Prawo własności minikoparki przechodzi na Zamawiającego w momencie dokonania jej odbioru 
protokołem odbioru bez wad i zastrzeżeń.  

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości … zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości … zł, co daje kwotę 

brutto w wysokości … zł (słownie: …).  
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość nakładów potrzebnych do wykonania przedmiotu 

umowy. Ustalone wyżej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy.  
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 6311006640. 
4. Strony ustalają następującą formę rozliczeń i płatności: rozliczenie końcowe na podstawie 

podpisanego przez obie strony protokołu odbioru bez wad i zastrzeżeń.  
5. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU,  

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie: Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w formie metody podzielonej płatności, o której mowa w 
ustawie o podatku od towarów i usług.  Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną 
na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: 
……………………………………………………………………………………………………… 
nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………….. 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem 

mailto:ck@mzuk.pl


odbioru bez wad i zastrzeżeń, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną w fakturze  
na osobny rachunek VAT Wykonawcy.  

7. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  
W razie niezgodności faktury z umową i protokołem odbioru lub jej braków formalnych Zamawiający 
ma prawo do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia braków. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności lub numerem rachunku bankowego 
wskazanymi w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),  
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin i numer rachunku 
określony w umowie.  

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 6 jest  rachunkiem osobistym 

/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. 
*- niepotrzebne skreślić 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  
12. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie 

stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie 
zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.   

 

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy 

§6 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułów III, VII, 
XV księgi trzeciej KC. Ponad to:   

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 10 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tym fakcie; 
2) wydania nakazu zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ  

na realizację umowy – w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub w części wykonywania 

dostawy bez uzasadnionych przyczyn – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia 
wykonywania dostaw, w terminie 2 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację dostawy i przerwa trwa dłużej niż 2 dni – po wyznaczeniu 
dodatkowego terminu do kontynuowania dostawy, w terminie 1 dnia od upływu 
wyznaczonego terminu; 

5) gdy Wykonawca wykonuje dostawy nienależycie, dostarczona minikoparka jest niezgodna  
z wymogami umowy i SIWZ – w terminie 10 dni od zaistnienia powyższych okoliczności; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach: 
1) odmowy przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn odbioru minikoparki lub odmowy 

podpisania protokołu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru 
lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2) niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty zasadnie i prawidłowo 
wystawionej faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zapłaty należności 
– w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar 
umownych. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy.  

4. Z prawa odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu, Strony mogą skorzystać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
będące przyczyną odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyny odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia.  

 

§7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, o których 

mowa w §6 - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1. 
2. Za opóźnienie w dostawie minikoparki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.  



3. W przypadku dostawy minikoparki z wadami Wykonawca wymieni przedmiot umowy na wolny od wad 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kary umownej. Kara umowna 
zostanie naliczona po upływie wyznaczonego terminu, w wysokości wskazanej w ust. 1.  

4. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 150,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.  

5. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane maksymalnie  
do wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Strony uzgodniły, że w przypadku naliczania kar umownych wszystkie zastosowane kary sumują się. 
7. Zamawiający może potrącić karę umowną/kary umowne z faktury Wykonawcy na podstawie noty 

obciążeniowej.  
8. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie umowy, Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy określone w niniejszym paragrafie 
kary nie pokrywają ich szkód. 

9. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak  
od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 
ewentualnego braku szkody.  

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§9 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki zachowań podejmowanych przez osoby, 

które zatrudnia, lub którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku wyrządzenia 
szkód w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich powstałe z jego winy, a wynikające z niewykonania 
lub nienależnego wykonania przedmiotu umowy.  

2. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku wykonywania 
dostawy, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną 
szkodę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający zleci 
usunięcie szkód osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sądu. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną minikoparkę oraz rękojmi za wady 

fizyczne dotyczące wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności 
odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, aż do upływu terminu gwarancji oraz rękojmi.  

2. Termin gwarancji na dostarczoną koparkę wynosi … miesięcy od dnia dokonania odbioru 
przedmiotu umowy bez wad z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Termin rękojmi za wygasa po upływie … miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy 
bez wad z zastrzeżeniem ust. 4 

4. Wykonawca udziela …... miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie: 
1) łyżka do kopania o szerokości 450 mm; 
2) łyżka do skarpowania o szerokości 900 mm; 
3) młot hydrauliczny tego samego producenta co maszyny, o minimalnej masie 150 kg z płytą oraz 

narzędziem roboczym na płycie montażowej, średnica narzędzia – 55 mm. 
5. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny minikoparki na zasadach określonych przez 

producenta.  
6. Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji i rękojmi, włącznie z okresem 

wynikającym z przedłużenia tego okresu. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie,  
a następnie potwierdzi za pomocą poczty elektronicznej o wadach minikoparki. Wykonawca 
zobowiązuje się na własny koszt dokonać naprawy lub wymiany części w minikoparce (części wraz  
z kosztami pracy) uznanych za wadliwe zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w warunkach 
gwarancji.  

7. Naprawy będą dokonywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia i dostarczenia 
minikoparki do Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Strony mogą uzgodnić inny termin wykonania naprawy.  
9. Odbiór wraz z transportem od Zamawiającego minikoparki oraz jej zwrot wraz z transportem po 

dokonanej naprawie gwarancyjnej, będzie się odbywał do siedziby Zamawiającego lub w miejsce 
przez niego wskazane w Gliwicach, staraniem i na koszt Wykonawcy.   

10. Jeżeli w wyniku wykonanej naprawy gwarancyjnej Wykonawca dokona napraw i zamontuje nowe 
części, zostaną one objęte nową gwarancją od chwili odbioru minikoparki po naprawie. 

11. Jeżeli Wykonawca nie dokona napraw gwarancyjnych w umówionym terminie, Zamawiający może 
wykonać je we własnym zakresie lub zlecić wykonanie tych napraw osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez utraty gwarancji. W przypadku wykonania napraw gwarancyjnych, termin gwarancji 
automatycznie przedłuża się o okres, podczas którego minikoparka nie była eksploatowana.  



12. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień  
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu — w szczególności Umowy — istnienie 
zobowiązania z tytułu gwarancji. 

13. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny odpłatny na dostarczoną minikoparkę i części 
zamienne. 

 

Postanowienia końcowe 

§11 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 

z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia. 
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę  

na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy; 
2) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej dostawy; 
3) zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 
4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy; 
5) rezygnacji z wykonania części dostawy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem 

wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy; 
6) konieczność zmiany terminów umownych z powodu:  

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 
od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy 
w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejawy siły wyższej 
strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź 
i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, 
stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje 
społeczne; 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewiedzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia 
gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia 
gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ 
na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów 
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy); 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające 
warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające 
od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia dostaw: długotrwałe intensywne 
opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu 
i możliwości kontynuacji lub rozpoczęcia dostawy;  

d) zmian wynikających z konieczności wykonania dostaw niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest 
nieważna. 

§12 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz SIWZ. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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