
Nr sprawy: TR-21-5/18                           Załącznik nr 4 
          

Projekt umowy 
 

zawarta w dniu……………... w Głogowie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów  
i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 67-200 Głogów,  
ul. Łąkowa 52 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej IX Wydział 
Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284, wysokość kapitału 
zakładowego 92 057 900,00 zł., NIP 693-00-09-317 – zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………….. 
a 
……………………………………………….. 
zwanym  dalej „Wykonawcą”, następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………….2018r. 

oraz protokół z przeprowadzonych negocjacji w dniu …………………………..Wykonawca 
zobowiązuje się świadczyć usługi sprzętem budowlanym będący przedmiotem niniejszej 
umowy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętem budowlanym. 
3. Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy 

lub do kwoty 100 000,00 zł. netto (słownie złotych: sto tysięcy złotych) jako 

zbilansowanej sumy, po przekroczeniu której Zamawiający odstąpi od umowy  

a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu. 

 
§ 2 

 
1. Za świadczenie usług sprzętem wymienionym w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje  

się zapłacić cenę umowną: 
a) Auto o ładowności pow.20 ton 

netto – ……zł./h 
obowiązujący VAT –  ……… 
brutto – …..zł./h 

b) Koparka gąsienicowa o poj. łyżki 1,2m3 
netto – ……zł./h 
obowiązujący VAT –  ……… 
brutto – …..zł./h 

c) Ładowarka o pojemności łyżki 3m3 
netto – ……zł./h 
obowiązujący VAT –  ……… 
brutto – …..zł./h 

2. Kwota ta jest niezmienna przy realizacji całego przedmiotu zamówienia opisanego  
w § 1 niniejszej umowy. 



3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
niezbędne do wykonania zamówienia. 

 
 

§ 3 
Świadczenie usług sprzętem budowlanym odbywać się będzie na pisemne zgłoszenie 
Zamawiającego w terminie na 1 dzień przed tym faktem. Dopuszcza się zgłoszenie przesłane 
faksem bądź mailem. Minimalny czas wynajmu wynosić będzie 3 h. 
 
 

§ 4 
 
Niniejsza umowa nie stanowi zobowiązania do składania przez Zamawiającego zgłoszeń  
w określonej  ilości. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej 
umowy będzie wynikało z faktycznej ilości świadczonych przez Wykonawcę usług. 

 
 

§ 5 
 
1. Podstawą wystawienia faktur jest protokół zdawczo odbiorczy (wzór stanowi zał. nr 6) 

podpisany przez obie Strony po wyświadczeniu usługi. 
2. Podpisany obustronnie protokół winien być dostarczony razem z fakturą do siedziby  
      Spółki. 
3. Płatności będą realizowane  na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty wpływu    
     faktury do Zamawiającego. 
4.  Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
 

§ 6 
 
Sprzęt budowlany winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 
 

§ 7 
 
Integralną częścią umowy jest SIWZ wraz z ofertą Wykonawcy. 
 

§ 8 
 
W przypadku niedotrzymania  terminu umowy strony ustalają następujące kary umowne: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z jego winy w wysokości  
2 000 zł. brutto.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w wyświadczeniu usługi określonej w § 2 ust. 1  będącej przedmiotem 
umowy w wysokości 200 zł. brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki; 

 za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z winy Wykonawcy  
w wysokości 2 000 zł. brutto. 



3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

 
 
 

§ 9 
 
Rozwiązanie, odstąpienie oraz zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie  

za  zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK. 
 

§ 11 
 
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla Zamawiającego. 
 

 
 

§ 12 
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, 
przelew,itp.) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron. 
 
WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY :                                                                     
          
 
 
 


