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 do SWZ 

 

 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

 

 Zawarta  w Turku  dnia ........................... roku  pomiędzy  Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Polna 4, 62 - 700  Turek, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział 

Gospodarczy KRS za Nr 0000162254, o NIP – 668-00-00-082, REGON – 311022883, kapitał 

zakładowy .............................. zł reprezentowanym  przez : 

 

 

 

1……………………………………………………. 

2……………………………………………………. 

 

 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

reprezentowanym przez 

 

1……………………………………………………. 

2……………………………………………………. 

 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

 

 

§ 1 

 

Zamawiający  zleca Wykonawcy  wynajem n/w sprzętu na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w 

Turku zgodnie z ofertą z dnia ……………………… 

 

Ładowarka o pojemności łyżki 3,4 m
3
 i z możliwością wyładowania przy kącie wysypu 45°  

na wysokości 3,1 m łącznie z samochodem ciężarowym  o ładowności 10 ton lub większej.  

 

§ 2 

 

Umowa obowiązuje od przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. od   ……. od ………  

 

§ 3 



 

 

1. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy za wykonane prace wynagrodzenie w wysokości: 

 

 

1) netto zł............ (słownie: ............................................................................ zł) 

2) z podatkiem VAT (……..%)  wynoszącym.........zł (słownie......................zł) 

3) łączna wartość brutto  .............. (słownie: ................................................. zł) 

 

 w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą  Wykonawcy z 

dnia……………………… oraz poniższym zestawieniem. 

       
 

 Ładowarka o pojemności łyżki 3,4 m
3
 i z możliwością wyładowania przy kącie wysypu 45°  

na wysokości 3,1 m łącznie z samochodem samowyładowczym powyżej 10 ton ładowności  
 

 

Lp. Sprzęt do wynajmu 
Ilość roboczo 

godzin 

Cena wynajmu 

za 1 godz. 

pracy netto 

Podatek VAT 
Cena wynajmu za 1 

godz. pracy brutto 

1. 

Ładowarka wraz z 

samochodem 

samowyładowczym   

2.000 godzin 
 

 

  

 

Razem wartość wynajmu sprzętu: 
 

………………..… 

 

 
Cena brutto wynajmu wynosi…………………………………zł brutto. 

(słownie zł:………………………………………………………………………….…………………) 

 

 
 

2. Koszty transportu związane z dojazdem i z powrotem na trasie do siedziby 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

3. W/w środki transportowe powinny zostać podstawione w trybie awaryjnym w ciągu 1 

godziny od zgłoszenia, natomiast w normalnym trybie w ciągu 24 godzin od momentu 

zgłoszenia zapotrzebowania. Zapotrzebowanie zgłoszone zostać może telefonicznie, 

drogą faksową  lub pisemnie.  

4. Ceny pozostaną niezmienione przez cały okres trwania umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzona przez Zamawiającego Karta 

Drogowa lub inny dokument potwierdzający wykonanie usługi. Należności zostaną 

uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu 

faktury do Zamawiającego. 

6. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu 

zamówienia i wiążącej się z tym kwoty zamówienia. 

7. Mniejsza wartość zamówienia nie będzie stanowić żadnych podstaw do roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego. 

 

 

 

§ 4 



 

 

Szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych niniejsza 

umową obciążają w całości Wykonawcę. 

 

§ 5 

 

W przypadku gdy Wykonawca nie będzie wykonywał całego zakresu obowiązków 

wynikających z  §1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo pomniejszyć kwotę do zapłaty 

proporcjonalnie do ilości niewykonanych prac. Ocena ilości i jakości wykonanych prac 

należy do Zamawiającego. 

§ 6 

 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawowany będzie przez uprawnionych 

pracowników Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonać prace określone umową w sposób nie zakłócający 

spokoju i porządku publicznego oraz przy użyciu sprzętu specjalistycznego dopuszczonego 

do stosowania przy tego typu robotach. 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w przypadkach wyszczególnionych w niniejszej umowie i w przypadku 

wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy , które 

zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie 

mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną : 

1.  Za  każdy  dzień  zwłoki  w  wykonaniu przedmiotu zamówienia karę w  

wysokości  0,2 %  licząc  od  wartości  całości  wynagrodzenia brutto określonego  

w   § 3  niniejszej  umowy. 

2. W  razie   odstąpienia  od     umowy     z    przyczyn   zależnych   od   Wykonawcy 

w wysokości  10%  wartości  całości  wynagrodzenia 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną :                                   

W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od Zamawiającego w  

wysokości  10%  wartości  całości  wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość 

kary     umownej.  

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy  rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



 

§ 11 

 

Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie 

szkody wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań 

objętych niniejsza umową oraz jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu 

niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

 

 § 12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 

 


