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Umowa nr ………/2020 

 

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 firmą 

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

…………….…………………… nr NIP: ………………………, nr REGON ………………. którą reprezentuje: 

……………………… – ……………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

  

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości przekraczającej kwotę 30 000 euro lecz mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019, poz. 1843 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze, w związku z ofertą 

Wykonawcy z dnia …………………………….. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojazdu asenizacyjnego na używanym podwoziu z fabrycznie 

nową zabudową oraz nowym osprzętem (zwanego dalej „pojazdem” lub „przedmiotem umowy”).  

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

a) dostarczenie pojazdu; 

b) przeprowadzenie szkolenia z obsługi pojazdu 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego pojazd z fabrycznie nową zabudową 

i osprzętem, zgodną ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów dostarczonego pojazdu z parametrami 

określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz w 

ofercie Wykonawcy z dnia ………………… r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

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

umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest sprawny technicznie, spełnia 

wymogi wynikające z odpowiednich przepisów, a także jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i 

prawnych. 

7. Wykonawca dostarczy wraz z dostawą pojazdu do Zamawiającego poniższe dokumenty: 

1) Dowód rejestracyjny, 

2) Karta pojazdu, 

3) Ubezpieczenie OC 

4) Kartę gwarancyjną kompresora 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu pojazdu będącego przedmiotem niniejszej 

umowy, w terminie ……. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz do przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przekazanego sprzętu.  
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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 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. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi              

z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru oraz fizycznego wydania 

pojazdu Zamawiającemu. 

9. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć,  Zamawiający odmówi 

odbioru do czasu ich usunięcia. 

10. 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:   

……………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………..……………………………..złotych),  

w tym podatek VAT 23% w wysokości ………………………. zł (słownie: …………………………..……….złotych).  

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 30 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 Łukasz Bernacki, tel. 71 397 35 22, e-mail: L.Bernacki@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. ……………………………. e-mail: ………………………………………………..…………..  

  

§ 6 

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

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

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
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1) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

realizacji niniejszej umowy,  

2) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji licząc od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad,  

3) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 

Wykonawcy od realizacji umowy,  

4) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 

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

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

od Wykonawcy w wysokości 10% 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.  

5. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na 

podstawie noty obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę 

naliczenia kary.  

6. Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 14 dni 

od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar 

umownych i wykonania zastępczego.  

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

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.  

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

10. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w wypadkach określonych w 

przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy 

Wykonawcy, gdy dostarczone Urządzenie nie odpowiada opisowi i parametrom sprzętu 

wskazanego z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy. 

11. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia drugiej stronie w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w 

stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zabudowę pojazdu oraz kompresor 12 miesięcy gwarancji, 

liczonej od daty wydania przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 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 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 48 godziny robocze od 

momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Czas naprawy maksymalnie 7 dni roboczych.  

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

lub emailem. Usunięcie awarii powinno być potwierdzone protokolarnie.  

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

z tym związanych w okresie gwarancyjnym. 
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7. 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. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z rękojmi za 

wady fizyczne i prawne na całość przedmiotu Umowy na zasadach określonych ogólnymi przepisami 

prawa. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji na przedmiot Umowy. 
§ 8 

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

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Postanowienia zawartej umowy mogą być 

zmienione w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uzasadnionych 

okoliczności lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji niniejszej umowy. Terminy 

realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku:  

a) 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, klęsk 

żywiołowych, epidemii 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) 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. 

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

nieważności.  

4. 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.  
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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. 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:  

sekretariat@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.  

 

§ 12 

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.  

§ 13 

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 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

b. załącznik nr 2 - formularz oferty Wykonawcy 

   

                 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


