
 

Umowa nr …………………./2017 

Zawarta w dniu ……………… 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 - Prezesa Zarządu  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

które reprezentuje: 

1. .................................................... ........................................................................................... 

2. .................................................... ........................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

  

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako ustawa 

pzp).  

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu 

odpadów komunalnych typu śmieciarka (zwanych dalej „pojazdem” lub „przedmiotem umowy”): 

marka ………………………………….. typ …............................... VIN …...............................................  

2. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów dostarczonego pojazdu z parametrami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr …..  oraz w ofercie 

Wykonawcy z dnia …………….  

3. Wykonawca oświadcza, ze posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest sprawny technicznie, posiada 

wszelkie niezbędne atesty i spełnia wymogi wynikające z odpowiednich przepisów, a także jest 

wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu samochodu specjalistycznego do 
wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych będącego przedmiotem niniejszej umowy, 
w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy oraz do przeszkolenia pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi przekazanego sprzętu.  



2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd, o którym mowa w ust. 1 na własny koszt i ryzyko 

do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 56-416 Twardogóra, ul. Wrocławska 15.  

3. Czynności odbioru ze strony Zamawiającego dokona upoważniony pracownik Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Twardogórze.  

4. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie, przedstawionych  
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszej umowy, parametrów 
technicznych przedmiotu zamówienia. 

6. Za termin wydania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania  protokołu odbioru.  
7. Podpisany przez strony protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury przez 

Wykonawcę.  
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim i karty gwarancyjne. 
9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi              

z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru oraz fizycznego wydania 
pojazdu Zamawiającemu. 

10. Wykonawca na swój koszt dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania pojazdu  
w obecności przedstawicieli Zamawiającego na stacji diagnostycznej dla pojazdów ciężarowych w 
pobliżu siedziby Zamawiającego.  

11. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć,  Zamawiający odmówi 
odbioru do czasu ich usunięcia. 

12. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie dające się usunąć,  Zamawiający 
odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
 

§ 4 

1. Z tytułu ceny sprzedaży Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę łączną brutto w 

kwocie:   

…………………………. PLN (słownie: ………………………. 00/100 PLN),  w tym podatek VAT 23% w wysokości 

…………………. PLN (słownie: …………………… PLN).  

2. Cena rozumiana jest jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za należyte oraz zgodne z 

obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem 

VAT. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu 

cywilnego i zapisów niniejszej umowy.  

3. Zapłata za przedmiot umowy zostanie przekazana Wykonawcy na konto bankowe  

nr ………………………………………. na podstawie faktury wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru 

podpisany przez Strony.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie.  

§ 5 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest:  

 Pan Bogdan Gońda, tel. 603 851 933, e-mail: b.gonda@zgk.twardogora.pl  



2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest:  

 Pan/Pani ……………………., …………………….., ul. …………………………, …-… ………………  

 tel. (+48) … …. …. …., kom. … …. …., fax. (+48) … … … …., e-mail: ……………………………..  

  

§ 6 

1. W wypadku stwierdzenia naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do zmiany postępowania w terminie wskazanym w 

wezwaniu.  

2. Za naruszenie warunków Umowy uważa się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku, wynikającego z Umowy.  

3. Nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wady i usterki w przedmiocie 

umowy, zwłokę w realizacji niniejszej umowy, zwłokę w usunięciu wad i usterek oraz wszelkie inne 

okoliczności, za które odpowiedzialny jest Wykonawca i które, w przekonaniu Zamawiającego mogą 

utrudnić lub uniemożliwić wykonanie niniejszej Umowy.  

4. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowań będą kary umowne.  

5. Podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1.  

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

realizacji niniejszej umowy,  

b. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie rękojmi lub gwarancji licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,  

c. w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 

Wykonawcy od realizacji umowy,  

d. w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto, za wyjątkiem sytuacji 

jeśli odstąpienie nastąpi w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je według 

swego wyboru potrącić z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.  

10. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przez siebie pojazd i zabudowę 3 miesięcy  

gwarancji/rękojmi, liczonej od daty wydania przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Ponosi on 

odpowiedzialność za wszystkie wady lub usterki w przedmiocie umowy z wyjątkiem wad i usterek, 

za których powstanie odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

3. W ramach gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad lub usterek na każde wezwanie Zamawiającego.  



4. Maksymalny czas na uzgodnienie napraw z Zamawiającym nie dłużej niż 24 godziny robocze od 

momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Czas naprawy maksymalnie 14 dni roboczych.  

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o awarii (wadzie) natychmiast po jej wystąpieniu 

telefonicznie, faksem lub emailem. Usunięcie awarii powinno być potwierdzone protokolarnie.  

6. W przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą 

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

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość kosztów  

z tym związanych w okresie gwarancyjnym. 

8. Zamawiający może usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady lub 

usterki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie przystąpienia przez 

Wykonawcę do usuwania wad lub usterek.  

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, obejmujące poniższe okoliczności: 

1) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem 

prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 

dopuszcza się zmiany w tym zakresie - w takim wypadku zapis umowy zostanie odpowiednio 

dostosowany;  

2) w przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający uzna, że w celu właściwego wykonania 

przedmiotu zamówienia (np. z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy jakościowe) zachodzi 

potrzeba wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, mimo że w ofercie 

Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców 

- dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub wprowadzenie nowych części 

zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców lub wprowadzenie 

podwykonawców do realizacji części zamówienia,  

3) zmianę sposobu wykonywania umowy, jeśli jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i 

korzystne dla Zamawiającego 

4) dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy. Terminy realizacji przedmiotu 

umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku:  

a) 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,  

b) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób 

trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, zmian przepisów prawa polskiego – termin 

realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego,  

c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne robót/usług/czynności 

koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

tych robót/usług/czynności nie jest Wykonawcą niniejszej umowy – termin realizacji może 

zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych robót/usług/ czynności,  

5) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,   



6) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze 

obiektywnym,  

7) zmiany stawki podatku VAT – pod warunkiem niezmienności ceny netto.  

 

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. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie 

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić 

podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

4. Potrzeba zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od 

powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian.  

5. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają zgody Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

6. Wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane aneksem. 

§ 9* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.  

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

przed podpisaniem z Zamawiającym Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu umowę zawartą między sobą regulującą przyjętą formę prawną oraz sposób 

współdziałania wykonawców przy wykonywaniu usług objętych zamówieniem.  

3. Umowa musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

4. W Umowie, o której mowa powyżej Wykonawcy realizujący wspólnie Przedmiot umowy wyznaczą 

spośród siebie Pełnomocnika.  

5. Pełnomocnik wskazany w umowie zawartej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie i przedłożonej Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy, zostanie 

upoważniony do przyjmowania instrukcji i do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, jak również każdego z nich z osobna.   

6. Pełnomocnik będzie upoważniony także do wystawiania faktur i otrzymywania zapłaty 

wynagrodzenia.  

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

8. Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Umowy 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a każda taka zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego 

będzie uważana za naruszenie warunków Umowy.  

9. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. * - jeśli dotyczy  

§ 10 

Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

 

§ 11 



1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie podlegają przepisom Kodeksu cywilnego  

§ 12 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  

3. Załącznikami do niniejszej umowy są:  

a. załącznik nr 1 - kopia formularza oferty Wykonawcy 

   

                 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


