UMOWA nr …../ ……/2020
zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze ul. Wrocławska 15, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000596829, wysokość kapitału zakładowego 1.801.800,00 zł,
posiadającym nr NIP 9112013113, nr REGON 363577920 reprezentowanym przez :
Monikę Strzelecką - Prezes Zarządu
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………. z siedzibą …………………., ………………………………,
….-…………, …………………………., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez ………………………………… ……………………………….. pod numerem
…………….., posługująca się numerem NIP ……………………., z kapitałem zakładowym
……………………………………. PLN, wpłaconym w całości,
reprezentowanym przez:
………………………… – …………………………………….
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi stronami.

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej jako ustawa pzp), w związku z ofertą Wykonawcy z dnia
………………… r. stanowiącą załącznik nr 1, o
treści następującej:

1.

2.
3.
4.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi zakupu fabrycznie nowego pojazdu
specjalistycznego typu śmieciarka, przeznaczoną do zbierania odpadów komunalnych, w formie
leasingu operacyjnego, z opcją wykupu. Faktura wykupu zostanie wystawiona po uiszczeniu
ostatniej raty oraz kwoty wykupu.
W ramach umowy nastąpi również szkolenie pracowników Zamawiającego.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Umowa leasingowa stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§2
1. Umowa zostanie wykonana w terminie ….….. dni od daty podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra,
baza Zamawiającego.
3. Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
4. Przekazanie pojazdu odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.
5. W dniu dostawy Wykonawca oprócz kompletnego pojazdu z wyposażeniem dostarczy: instrukcje
obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim, homologację na kompletny pojazd oraz komplet
dokumentów niezbędnych do poruszania się po drogach publicznych (dowód rejestracyjny i
ubezpieczenie pojazdu), książkę serwisową.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia zostało ustalone na kwotę
……………………… zł netto (słownie: ……………złotych), plus obowiązujący podatek VAT
………………….. (słownie:…………… złotych), brutto ……………….. zł (słownie: …………………
złotych).
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera wszystkie koszty realizacji
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.
Należyte wykonanie zamówienia będzie protokolarnie potwierdzone przez umocowanych
przedstawicieli stron.
Umowne wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur VAT w następujący sposób:
a) Opłata wstępna po podpisaniu umowy (10 %) w kwocie …………………. netto (słownie:
………………….. zł), plus należny podatek VAT - płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
leasingowej,
b) 59 miesięcznych rat leasingowych po ……………… netto każda, co łącznie wynosi netto
………………….. (słownie: ……………………… zł), plus należny podatek VAT,
c) Ostatnia 60 rata będąca kwotą wykupu po zakończeniu umowy wynosi …………….. netto
(słownie: …………………………. zł), plus należny podatek VAT.
Szczegółowy opis terminów i warunków płatności zawiera harmonogram spłat, stanowiący
załącznik do niniejszej Umowy.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Strony uważają dzień obciążenia
rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynagrodzenia umownego.

§4
Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na warunkach określonych w załączonym dokumencie
gwarancyjnym (jeżeli zaoferowane warunki gwarancji są korzystniejsze, niż określone minimalne
wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ).
Okres gwarancji na pojazd wynosi 36 m-cy, na zabudowę 36 m-cy.
Okres gwarancyjny liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
W okresie gwarancji maksymalny czas reakcji serwisu (przystąpienia do naprawy) od momentu
zgłoszenia awarii wynosi 2 dni robocze, czas naprawy do 3 dni roboczych.
W przypadku awarii wymagającej transportu pojazdu do serwisu Wykonawca w okresie
gwarancyjnym zapewni transport pojazdu w obie strony.
W przypadku niemożności usunięcia usterki w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca w okresie
gwarancyjnym zapewni zastępczy pojazd, nieodbiegający właściwościami technicznymi od pojazdu
dostarczonego do naprawy.
Samochód zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu usunięcia usterek i oddania
przez Wykonawcę sprawnego pojazdu.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym bez względu na
wysokość kosztów z tym związanych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający może usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli te wady
lub usterki nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie przystąpienia przez
Wykonawcę do usuwania wad lub usterek.
W przypadku nie podstawienia auta zastępczego na okres usuwania wady, bądź podstawienia auta
w standardzie nieodpowiadającym umowie Zamawiający ma prawo powierzyć podstawienie auta
osobie trzeciej, a Wykonawcę obciążyć kosztami wynajęcia (wykonanie zastępcze).

§5
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a) W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy - w wysokości 0,05 % wartości
przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia
b) W przypadku niedotrzymania terminu na usunięcie awarii - w wysokości 0,05 % wartości
przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia

c) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z własnej woli lub winy – w wysokości
5 % wartości umowy określonej j.w.
2. Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z własnej woli lub winy – w wysokości 5% wartości umowy określonej jw. – za wyjątkiem
sytuacji określonej w art. 145 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych.
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§6
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny oraz ustawy Pzp.
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
Załączniki dołączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
§7

1. Wykonawca, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej RODO), wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

2. Zgodnie z art. RODO Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Twardogórze.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@zgk.twardogora.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wykonania ciążących na
Zamawiającym obowiązków prawnych -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach, jeśli będzie
to konieczne, dane mogą być przekazane w celu realizacji obowiązków Zamawiającego.

5) Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
a) trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b) wykonywania obowiązków prawnych;
c) w którym przepisy nakazują Zamawiającemu przechowywać dane;
d) w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.
3. Wykonawca posiada prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy.
Załączniki:
1. Oferta wykonawcy
2. SIWZ
3. Umowa leasingowa

……………………………………
Zamawiający

……………………………………
Wykonawca

