
U M O W A Nr …………. 

zawarta w dniu ………………r. w Dębicy pomiędzy: 
 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
1. Prezes Zarządu      mgr inż.  Jacek Gil       
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych    mgr inż.  Tomasz Gawlik   

 
a  
……………………………………………………… 

zwanym dalej Dostawcą 
o następującej treści: 

§ 1 

W rezultacie przeprowadzonego w dniu ……….. r. przetargu nieograniczonego nr 26/TZ-1/09/13 
Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania zadanie:  

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki” 

1. Przedmiotem zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z osprzętem.  

 Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:  

 - certyfikat bezpieczeństwa CE.  

-  rok produkcji 2013 r. 

 

2. Charakterystyka techniczna: 

1) masa robocza: min 2600 kg, max 2800 kg; 

2) szerokość robocza max 1600 mm; 

3) moc silnika min 20 KM z układem paliwowym zbudowanym w oparciu o tradycyjną pompę wtryskową  

i wtryskiwacze. Zamawiający nie dopuszcza maszyn wyposażonych w układ paliwowy Commonrail  

i równoważne; 

4) maksymalna głębokość kopania nie mniejsza niż 2600 mm; 

5) zasięg maksymalny minimum 4500 mm; 

6) możliwość kopania przy krawędzi zewnętrznej gąsienic, równolegle do linii maszyny; 

7) udźwig na maksymalnym zasięgu i obrocie bocznym 900 nie mniejszy niż 250 kg (liczone na poziomie 

gruntu). Możliwość ustawienia w odległości pomiędzy 2,0 a 2,5 m od środka obrotu maszyny prefabrykatów 

betonowych typu kręgi betonowe, pokrywy o masie nie mniejszej niż 600 kg; 

8) siła kopiąca na ramieniu nie mniejsza niż 1450 kgf; 

9) siła kopiąca na łyżce koparkowej nie mniejsza niż 2450 kgf; 

10) średnica zawracania z urobkiem w łyżce nie większa niż 2720 mm, jako przestrzeń niezbędna na pełny 

obrót koparki z urobkiem – jeśli maszyna pracuje pomiędzy pionowymi ścianami; 

11) układ napędowy wyposażony w minimum 2 prędkości jazdy, przy czym prędkość transportowa 

minimum 3,8 km/h; 

12) maszyna wyposażona w gumowe gąsienice o asymetrycznym lub symetrycznym bieżniku; 

13) prześwit pod ramą maszyny nie niższy niż 320 mm; 

Załącznik nr 7 
do specyfikacji 
26/TZ-1/09/13 



14) maszyna musi być wyposażona w lemiesz spycharkowy sterowany hydraulicznie; 

15) kabina operatora przeszklona, wentylowana i ogrzewana, wyposażona w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, 

apteczkę, fotel z amortyzacją regulowaną pod kątem wagi operatora oraz regulacją oparcia i zagłówka, 

pasy bezpieczeństwa, elektryczny układ sterowania osprzętu roboczego jak młot  czy łyżka skarpowa, 

pedały umożliwiające sterowaniem jazdą przód – tył bez odrywania rąk od dżojstików. Panel kontrolny ze 

wskaźnikami: poziomu paliwa, temperatury silnika, licznik mth, kontrolki stanu układu hydraulicznego, 

systemy zabezpieczające, wyłącznik główny akumulatorów wewnątrz kabiny; 

16) poziom hałasu na zewnątrz max 94dB; 

17) oświetlenie robocze na kabinie i ramieniu. Reflektor zlokalizowany w miejscu zapewniającym pełne 

oświetlenie pola roboczego pod łyżką (lampa usytuowana pod wysięgnikiem głównym); 

18) maszyna musi posiadać linię hydrauliczną do zasilania młota hydraulicznego i wiertnicy  

(przepływ 50 l/min przy ciśnieniu do 190  bar); 

19) wszystkie siłowniki robocze umieszczone po dolnej stronie wysięgnika muszą posiadać stalowe osłony 

tłoka zabezpieczające przed jego uszkodzeniem; 

20) wraz z maszyną Dostawca dostarczy 3 łyżki koparkowe o szerokościach: 300, 500 oraz skarpowej  

1000 mm wraz z szybkozłączem do ich montażu i wymiany; 

21) Dostawca przeszkoli w cenie dostawy przedmiotu zamówienia, dwóch operatorów Zamawiającego  

w zakresie budowy i obsługi minikoparki wraz z osprzętem w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz 

nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia; 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia  od dnia podpisania umowy 18.12.2013r. 

§ 3 

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Dostawcy formularz zawierający specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i zobowiązania Dostawcy 

oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia. 

§ 4 

Nadzór techniczny nad wykonywaną dostawą w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 
inż. Tadeusz Grecki – Kierownik Działu Transportu i Zaopatrzenia                       tel. 14-670-68-26 
mgr inż. Andrzej Tokarczyk  – Kierownik Wydziału Sieci Wod. – Kan.                  tel. 14-670-68-15 

 

§ 5 

Funkcję Przedstawiciela Dostawcy dokonującego odbioru minikoparki pełnił będzie: 
 

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

( imię i nazwisko, nr telefonu) 
 

§ 6 

1.  Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół odbioru technicznego - jakościowego przedmiotu 

umowy (protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy). 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że pojazd będący 

przedmiotem niniejszej umowy nie odpowiada opisowi parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu 

zamówienia określonemu w § 1, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian we 

wskazanym pojeździe zgodnie z tym opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o 



stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w § 1 niniejszej umowy (w 2 egzemplarzach - po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron) i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień 

niniejszej umowy dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy. 

3. Przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez strony 

niniejszej umowy protokołu zdawczo-odbiorczego wskazanego pojazdu, sporządzonego po uprzednim 

zgodnym podpisaniu przez strony niniejszej umowy wyżej określonego protokołu odbioru techniczno-

jakościowego przedmiotu umowy (odbiór końcowy). 

4. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy w swojej siedzibie.  

5. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści                    

i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

6. W dniu odbioru minikoparki Dostawca przekaże: dokument określający warunki serwisowania 

gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, katalog części zamiennych, 

instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim. 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

- netto:   ………………..  zł 

- VAT (23%):  ……………….  zł 

- brutto  ……………….  zł 

słownie brutto: ……………………………………………………………………  

2. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowiązania Dostawcy i wszystko co jest 

konieczne dla właściwej, realizacji i ukończenia dostawy oraz usunięcia wszelkich wad. 

3. Za dzień wykonania umowy przez Dostawcę uważa się dzień przekazania przez Dostawcę i przejęcia 

pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego i podpisania przez obie Strony 

umowy protokołu zdawczo-odbiorczego (odbiór końcowy) – przy czym za terminową realizację niniejszej 

umowy uważa się zachowanie przez Dostawcę terminu określonego § 2 oraz podpisanie przez strony 

niniejszej umowy protokołu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu niniejszej umowy bez stwierdzenia 

jakichkolwiek odstępstw. 

§ 8 

1. Zapłata za wykonany i odebrany protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiot umowy, po uprzednim 

dokonaniu odbioru techniczno – jakościowego, nastąpi przelewem w ciągu 30 dni licząc od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego od Dostawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek 

„Dostawcy” określony w treści faktury. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Dostawcy. 

2. Podstawę wystawienia faktury VAT przez Dostawcę stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez Dostawcę i Zamawiającego. 

§ 9 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP 872-000-42-72, jest 

uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT za realizację 

niniejszego zamówienia bez swojego podpisu. 

2. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. ………………. 

§ 10 

Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 



§ 11 

1. Dostawca zapewni serwis mobilny na dostarczoną maszynę oraz punkt serwisowy stacjonarny 

zlokalizowany nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego oraz gwarancję dostarczenia maszyny 

zastępczej w przypadku awarii dłuższej niż 24 godz., przy czym maszyna zastępcza musi zostać 

dostarczona najpóźniej w ciągu 48 godzin od  zgłoszenia takiej awarii. 

2. Dostawca zapewni gwarancję na oferowaną maszynę na okres minimum 36 miesięcy lub 3000 mth oraz 

bezpłatny serwis  eksploatacyjny przez okres gwarancji. 

3. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na warunkach 

określonych w kodeksie cywilnym. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji oraz warunki obsługi gwarancyjnej określa Książka gwarancyjna 

pojazdu stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.  

 

§ 12 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

   a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 

umowy za każdy dzień zwłoki, 

   b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 7 umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach 

    i następującej wysokości: 

   a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie odbioru                            

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 umowy, 

   b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 7 umowy.  

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,                

w tym przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93                  

ze zm.). 

5. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie. 
 

§ 13 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

2. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać 

będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Dostawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w 

następujących przypadkach: 

a. zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony 
umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia 
niniejszej  umowy;  



b. zmiana ceny ryczałtowej brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 
c. zmiana zasad dokonywania odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zmiana umowy wymaga  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar 

odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 17 

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i 

powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w 

umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w 

niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony 

jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty 

nadania. 

 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Dostawcy  

3 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

D O S T A W C A :         Z A M A W I A J Ą C Y : 


