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                                  Załącznik nr 3  do SIWZ   

ozn. spr. AZ.2300.1.2018 

 

 

UMOWA Nr ...........................(WZÓR) 

 

zawarta w dniu …………. w Nowogrodzie Bobrzańskim pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Sp. z o.o.              
ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000446093,  NIP: 929-00-09-421, REGON: 081102973, reprezentowanym przez: 

1. Ryszarda Napierałę   -  Prezesa Zarządu 
  zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................... NIP: ....................................... REGON: 
...............................................,     reprezentowana przez : 

1. .................................................................. 
2. ................................................................. 

zwany dalej Wykonawcą,  
 
zwanymi w dalszej części umowy Stronami,  
 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).     
 

 
§1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa śmieciarki z nową fabrycznie zabudową jednokomorową 
na używanym trzyosiowym podwoziu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie szczegółowe warunki określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ oraz, iż jest  zgodny         
z ofertą Wykonawcy. 

3. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd jest jego własnością, wolny jest od jakichkolwiek 

wad tak fizycznych, jak i prawnych, nie jest przedmiotem praw osób trzecich, ani żadnego              
postępowania, czy też zabezpieczenia. 
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§ 2 
Termin 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie  55 dni    

od dnia zawarcia  niniejszej umowy. 
2. Potwierdzeniem wykonania niniejsze umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy, o którym   

mowa  w § 3 ust. 4 umowy. 
§ 3 

Warunki dostawy i odbioru 
 
 
1. Miejscem dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia jest  Zakład Gospodarki Komunalnej                

i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Leśna, 66-010 Nowogród                 
Bobrzański. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w dzień roboczy, tj. w dniach poniedziałek – piątek           
w godzinach od 7.00 do………, przy czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zama-
wiającego o konkretnej dacie dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym …. dni 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na własne ryzyko i koszt. 
4. Za dzień dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się dzień jego odbioru, potwierdzony protoko-

łem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  
5. W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie umowy, Wykonawca zo-

bowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia stwierdzenia 
braków, dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy i/lub elementów przedmiotu umowy 
wolnych od jakichkolwiek wad.  

§ 4  
 

Cena 
 

1. Zgodnie  z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu ........, 
     Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi:    ...................................  złotych. 

Słownie: .................................................................................................  
 
Podatek od towarów i usług (........%):  w kwocie: ................................... złotych    
(słownie: ....................................................................................), 
 
Cena   brutto przedmiotu zamówienia:  ...............................................   złotych  
(słownie: .....................................................................................). 

 
2. Cena opisana w ust. 1 należna za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje koszty związane   

z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy, w szczególności uwzględniające kosz-
ty: dostarczenia przedmiotu umowy, przygotowania dokumentacji niezbędnej do rejestracji 
samochodu specjalnego. 

 
§ 5 

Warunki płatności 
 

1. Zapłata przez Zamawiającego Wykonawcy ceny przedmiotu umowy nastąpi po należytym   
wykonaniu przedmiotu umowy tj. po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
bez uwag oraz po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków względem           
Zamawiającego wynikających z umowy, przy czym podstawą zapłaty należności za prawi-
dłowe wykonanie przedmiotu umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę, 
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po podpisaniu przez obie Strony umowy protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 4 bez           
zastrzeżeń, faktura VAT. 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem, 
w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu.  Niedokonanie za-
płaty w terminie uprawnia Wykonawcę do  naliczenia  odsetek ustawowych od zaległej 
kwoty za każdy dzień opóźnienia. 
 

3.  Za dzień zapłaty  Strony przyjmują  datę obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 
4. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia      

faktury VAT bez jej podpisu. 
 

§ 6 
Warunki gwarancji 

 
 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na podwozie (bez limitu 

kilometrów/motogodzin), liczonej od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 

przez okres min. 3 miesiące a zgodnie z ofertą nr .............gwarancja wynosi  ..................... 

2. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na zabudowę, liczonej od daty 

sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przez okres  min. 24 miesięcy- zgodnie z ofertą 

nr ................gwarancja wynosi........................................... 

3. Wykonawca jest gwarantem całego pojazdu. 

4. Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

określone przez Kodeks cywilny. 

5. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki nie dłużej niż 2 (dwa) dni robocze od momentu jej 

zgłoszenia przez Zamawiającego w poprzez  fax lub email na adres wskazany w ofercie. 

6. Wykonawca w czasie określonym w pkt 6.5. zobowiązany jest ustosunkować się pisemnie    

do wniesionych przez Zamawiającego zastrzeżeń oraz wskazać sposób i termin usunięcia 

usterki. Sposób usunięcia usterki ma jednoznacznie wskazywać kwalifikację 

odpowiedzialności np. realizacja w ramach gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterkę w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 

licząc od momentu zgłoszenia. 

8. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 5. uważany będzie za uznanie przez 

wykonawcę reklamacji jako gwarancyjnej i tym samym za jego zobowiązanie do dokonania w 

terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji do dokonania naprawy w ramach 

gwarancji.   

9. W przypadku usterki, której czas usunięcia będzie dłuższy niż podany w ust. 7 lub 8 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie (nie obciążając Zamawiającego kosztami 

udostępnienia, Zamawiający pokrywa tylko koszt paliwa i materiałów eksploatacyjnych 

zużytych podczas pracy oraz całkowity koszt pracy kierowcy) pojazd o parametrach 

odpowiadających pojazdowi opisanemu w umowie, na czas trwania naprawy. 

10. Koszty transportu pojazdu w przypadku awarii (usterki) po okresie gwarancji do punktu 

serwisowego pokrywa Zamawiający, tylko w przypadku, gdy nie będzie możliwe usunięcie 

awarii ( usterki) przez serwis mobilny Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

11. Koszty dojazdu serwisu mobilnego (lub awaryjnego, itp.) w przypadku  usterek 

gwarancyjnych pokrywa Wykonawca 
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§ 7  
Kary umowne 

 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić 
kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Za-
mawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia, o którym 
mowa w  § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

b. Za opóźnienie  w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 
zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej 
na usunięcie wad, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 5, § 6 ust. 5, ust. 7, ust. 8. 

c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości  brutto  
umowy, o którym mowa w  § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną w wysokości  10 % wartości brutto  
umowy, o którym mowa w  § 4 ust. 1,w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy 
z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeże-
niem, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

2. W przypadku, gdy okaże się, ze przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami na 
rzecz osób trzecich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%             
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zama-
wiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicz-
nościach. 

5. Kara umowna powinna być uiszczana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od wystąpienia         
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający potrąci należne mu kary z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyra-
żą zgodę.  

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku dostawy pojazdu 

nie odpowiadającego warunkom określonym w SIWZ lub zwłoki w dostawie przedmiotu 
umowy powyżej 30 dni od terminu wynikającego z umowy, w terminie 14 dni od daty 
dostawy przedmiotu zamówienia lub w ciągu 14 dni po upływie 30 dniowego terminu na 
dostawę przedmiotu zamówienia. 

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach: 
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

• zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie (likwidacja) firmy, przedsiębiorstwa           
Wykonawcy; 

• zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

• Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

• Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie dwóch  tygodni        
od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 

• Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru 
przedmiotu umowy. 
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• Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w terminie 14 dni od po-
wzięcia wiadomości o wystąpieniu danego zdarzenia. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawia-
jący zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za już wykonane świadczenia oraz pokry-
cia      udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

 
 
 

§ 9 
 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 
wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest ........................................................... 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania 
wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy  jest ........................................................... 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
 

§ 10 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający dopuszcza  możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z 
niżej wymienionych przesłanek: 

a) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następ-
stwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zama-
wiającego;  

b) zmiany podatku od towarów i usług VAT, w ten sposób, iż stawka podatku będzie nali-
czona zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania dostawy przepisami,  

c) w przypadku, gdy Wykonawca lub Zamawiający uzna, że w celu właściwego wykona-
nia przedmiotu zamówienia ( np. z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy jakościowe) 
zachodzi pilna potrzeba wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, 
mimo iż w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji  jakichkolwiek części zamó-
wienia przez Wykonawców – dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub 
wprowadzenie nowych części zamówienia, które będą realizowane przy udziale pod-
wykonawców lub wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia; 

d) dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Termin realizacji przedmiotu 
umowy może ulec przesunięciu w przypadku: 

• działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności          
niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo 
zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności            
niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, mających 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia – termin realizacji 
może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny          
do usunięcia skutków tej siły, 

• w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych          
z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian 
przepisów prawa - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy reali-
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zacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub Zamawiającego, 

• jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne                     
robót/usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umo-
wą dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy,  z zastrzeżeniem, że Wy-
konawca tych robót/usług/czynności nie jest Wykonawcą niniejszej umowy – 
termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych 
robót/usług/czynności, 

2. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do 
wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

3. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody Stron wyrażo-
nej na piśmie. 

4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umo-
wy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

5. Potrzeba zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych 
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.  

 
 
 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia (wraz z załącznikami), oferta wykonawcy i przepisy ustawy z dnia              
29 I 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) 
oraz Kodeks cywilny. 

2. Właściwym miejscowo i rzeczowo do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa, obowiązki i wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być prze-
noszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
           ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 

   

                                                                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   


