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Załącznik nr 3 do umowy 

                                                                                                                                                     
UMOWA  

 
zawarta w dniu ………………….…. 2017 r. Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. 

Wiejskiej 7, NIP 839-10-36-755, reprezentowanym przez: 

Prezesa  Zarządu  -  Grzegorza Nosewicza  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. ………………….., NIP ……………………., zwanym w dalszej 

części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………….. 

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę fabrycznie nowej 

śmieciarki bezpyłowej ” zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia 

następującej treści: 

   § 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa śmieciarki bezpyłowej : 

marka:..................................... 

model: ................................................. 

rok produkcji: 2016/  2017 

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego. 

2. Szczegółowy opis przedmiot umowy zawiera Specyfikacja techniczna (zał. nr 5 SIWZ)  pojazdu stanowiący integralną 

część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby  Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w miejscowości 

Ustka ul. Wiejska 7. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w dniu odbioru  w siedzibie Zamawiającego, testów próbnych 

dostarczonego pojazdu wraz z wyposażeniem oraz przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego                      

w zakresie jego obsługi. 

5. Pojazd musi być technicznie sprawny i musi posiadać dokumentację niezbędną do jego rejestracji. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: …….. dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Dopuszcza się opóźnienie dostawy o kolejne 14 dni pod warunkiem dostarczenia na ten czas pojazdu zastępczego o 

parametrach nie gorszych niż pojazd będący przedmiotem zamówienia 

 

§ 3. 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………… 
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§ 4. 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

netto: ……………………… zł + podatek VAT …………… %,  

brutto: ………………………. zł  

(słownie brutto: ........................................................................... zł), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania przetargowego. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy, w 

szczególności koszty transportu i dostawy przedmiotu umowy, koszty szkolenia, serwisu a także podatek VAT.     

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze (rachunku) w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania.  

4. Podstawę wystawienia faktury (rachunku) stanowi pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego w formie protokołu odbioru, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.  

5. Wykonawca wystawi fakturę (rachunek) na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 76-270 Ustka, ul. Wiejska 

7, NIP 839-10-36-755 . 

6. W przypadku błędnie wystawionej faktury (rachunku), termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury 

(rachunku) korygującej. 

 

§ 5. 

Sposób i miejsce realizacji dostawy 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia śmieciarki bezpyłowej stanowiącej przedmiot 

umowy w miejsce wskazane w § 1 ust. 3 umowy oraz do przeprowadzenia testów próbnych pojazdu na własny koszt. 

2. Odbiór pojazdu nastąpi w ustalonym przez strony umowy terminie, na podstawie sporządzonego i podpisanego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. Odbioru dokonają osoby upoważnione, o których mowa w § 3 umowy.  

3. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego pojazdu oraz zgodności jego 

parametrów technicznych z parametrami określonymi w Specyfikacji technicznej pojazdu złożonej przez Wykonawcę na 

etapie postępowania przetargowego. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo do 

przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 

4. Ponadto w trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) kartę/książkę gwarancyjną pojazdu, 

2) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim, 

3) wskazanie dostawcy/ów części zamiennych (w wersji drukowanej i elektronicznej);  

4) informacji o ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach. 

5. W ramach niniejszej umowy dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do 

obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego – minimum …….. godzin. Koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca.  

6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się z chwilą wydania w całości przenieść na Zamawiającego 

prawo własności przedmiotu umowy. 

7. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy (protokół odbiory) przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego bez uwag. 

8. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do żądania wydania przedmiotu umowy bez wad. 

9. W przypadku dostawy pojazdu niezgodnego z opisem przedmiotu umowy, wskazanym w § 1 umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odmowy jej przyjęcia. 

10. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad. 
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§ 6. 

Gwarancja, serwis oraz rękojmia 

1. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na obsługę i naprawę przedmiotu 

dostawy, a także dostawę części i materiałów eksploatacyjnych. Serwis winien znajdować się w odległości nie 

większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. Serwis musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta 

przedmiotu dostawy. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną śmieciarkę bezpyłową  na okres ………………………… m-cy bez limitu 

kilometrów. 

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy 

bez wad.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych obejmującego robociznę i materiały 

eksploatacyjne (filtry oleju, powietrza, nadmuchu, paliwa),  oraz koszt uzupełnienia lub wymiany olejów i płynów 

przez okres …………. miesięcy bez limitu kilometrów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przeglądów gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie w terminie 

rozpoczęcia nie dłuższym niż 24 h od momentu podstawienia pojazdu do serwisu. 

6. W przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, 

Wykonawca na własny koszt zabezpieczy transport pojazdu tam i z powrotem. 

7. W sytuacji, gdy czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 72 h, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

Zamawiającemu śmieciarki bezpyłowej zastępczej. 

8. Termin wykonania napraw strony ustalą wspólnie, przy założeniu iż nie przekroczy on 14 dni licząc od dnia 

podstawienia pojazdu do serwisu.  

9. W przypadku niemożności wykonania naprawy w uzgodnionym terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy strony 

ponownie uzgadniają realny termin naprawy. 

10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o awarii (wadzie) pojazdu natychmiast po jej wystąpieniu telefonicznie lub 

faxem. 

11. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania określonego w ust. 6 

niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Umowa stanowi dokument gwarancyjny.  

 

§ 7. 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 3000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 ; 

2) wysokości 1000  zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi w stosunku 

do terminu określonego w § 6 ust. 4 i 5; 

3) w wysokości 20 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający– Wykonawcy  przysługuje kara umowna w wysokości 30.000 zł (trzydzieści  tysięcy złotych), 

jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

Przetarg nieograniczony: Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej 
 

 

4/4 
 

 

3. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

6. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, jak 

również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy w sytuacji, gdy 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej zapisami oraz warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w  § 7 ust. 1 

pkt. 3 niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz 

sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła strona nie odpowiadająca za 

odstąpienie od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub 

bezpośrednio Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Rozwiązywanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej                  

z niniejszej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: Formularz oferty oraz Specyfikacja techniczna pojazdu złożona przez Wykonawcę              

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


