




Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA - Wzór  

 

zawarta  w  dniu ……...... 2020 r. pomiędzy: 

Przemyską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul.  Słowackiego  104, 

37-700 Przemyśl,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000113913, Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, NIP 7950009315, 

REGON 650038730, opłacony w całości kapitał zakładowy 602 400,00 zł, Nr BDO 000016545,  

zwaną  w  treści  umowy  Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

.................................................. - ............................................... 

a  

…………………………………………….. z siedzibą w……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

zwanym  dalej  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez : 

.................................................. - ............................................... 

.................................................. - ............................................... 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego (numer sprawy: NA.261.1.5.2020) 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ( na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu 

śmieciarka  do odbioru odpadów segregowanych, w tym „BIO”, zasilanego gazem 

ziemnym CNG, zwanego dalej „pojazdem”- zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą z dnia ...…… 

stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest fabrycznie nowy, zgodny z normami i przepisami 

dotyczącymi pojazdów oraz posiada wymagane homologacje i atesty.  

 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy zgodnie z wybraną ofertą cenę w kwocie: 

      netto _______________  zł 

   + podatek VAT w wysokości_____% 

      brutto ______________ zł. 

      słownie : ………………………………………………………………………………………… 

2. Określona w ust. l cena  obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,                

w tym koszty dostawy kompletnego pojazdu do siedziby Zamawiającego itp. 

 

       § 3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: do ….. dni licząc od daty zawarcia niniejszej 

umowy (zostanie wpisana odpowiednia wartość w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę). 







2. Wykonawca dostarczy kompletny pojazd (podwozie samochodu ciężarowego wraz z zabudową)                    

wolny od wad i usterek na swój koszt do Działu Eksploatacji Zamawiającego przy                            

ul. Cegielnianej 2, 37-700 Przemyśl. 

3.  Dostawa nastąpi w dni robocze (poniedziałek- piątek) w godzinach 8.00 – 14.00. 

4. O terminie planowanej dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej                     

z  2- dniowym wyprzedzeniem. 

5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: Piotr Przybylski, 

tel. 16 678 24 38. 

6. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: 

      ..............................................., tel........................ 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że pojazd jest niezgodny ze złożoną ofertą i 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

jest wadliwy lub niekompletny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od dnia dostawy pojazdu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

7. Przekazanie pojazdu Zamawiającemu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

8. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów  

niezbędnych do zarejestrowania kompletnego pojazdu, wymienionych w  szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty protokolarnego przekazania pojazdu do 

przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 

prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Szkolenie realizowane będzie w miejscu 

dostawy pojazdu. 

§ 4 

1. Rozliczenie za zrealizowane zamówienie nastąpi fakturą VAT płatną przelewem                        

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury. 

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez  

zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy ze 

stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający napotka trudności z zarejestrowaniem pojazdu związane              

z dostarczonymi przez Wykonawcę dokumentami rejestracyjnymi, w szczególności gdy 

zawierają one błędy lub są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany 

dokumentów posiadających błędy na prawidłowe lub dostarczenia brakujących dokumentów.  

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie                 

5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na pojazd odpowiednio na:  

1) podwozie (bez limitu kilometrów) - 24 miesiące,  

2) zabudowę – 36 miesięcy,  

- liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w pojeździe, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie                  

48 godzin od momentu powiadomienia przystąpić do nieodpłatnego wykonania napraw 

serwisowych. 

3. Jeżeli naprawa pojazdu wydłuży się powyżej 5 dni od dnia przystąpienia Wykonawcy do 

usunięcia awarii, Wykonawca udostępni Zamawiającemu do czasu zakończenia naprawy pojazd 

zastępczy o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszej umowie.  

4. W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancyjnym przez Wykonawcę w uzgodnionym 







terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Naprawy i przeglądy gwarancyjne pojazdu wykonywane będą: 

a)w zakresie podwozia - w najbliżej położonym punkcie serwisowym (nie dalej niż 100 km od 

siedziby Zamawiającego), 

b)w zakresie zabudowy - w siedzibie Zamawiającego (w miejscu dostawy pojazdu),                              

z najbliższego mobilnego serwisu Wykonawcy, 

 zgodnie z  warunkami serwisu i gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej, przy czym 

pierwszeństwo zachowują postanowienia umowne. 

6. Koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Zamawiający (naprawy wraz z ewentualnym 

transportem, robocizną, wymianą części, olejów i filtrów). 

7. Wykonawca udziela rękojmi na cały pojazd. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady pojazdu 

przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, przy czym okres 

rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji, niezależnie od postanowień wynikających                   

z kart gwarancyjnych. 

6. Wykonawca udziela zgodę na montaż na pojeździe w trakcie trwania gwarancji systemu 

monitorującego (GPS). 

7. Po upływie określonego w ust. 1 okresu gwarancji Wykonawca zapewni na koszt 

Zamawiającego serwis pogwarancyjny pojazdu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a)   0,03 % ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy 

pojazdu, określonym w § 3 ust. 1, 

b)   100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 

i 5, 

c)  20,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia w przystąpieniu do wykonania gwarancyjnych 

usług serwisowych, 

d)  5 % ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 

    -   termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni,  

             - pojazd posiada wady, jest niekompletny lub nie spełnia określonych wymagań,                                     

z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość zmian warunków niniejszej umowy w przypadkach: 

1) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 

termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy; 

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności spowodowanych działaniem siły 







wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.), a które 

uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie 

wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 

powstałego na skutek działania siły wyższej.  

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. 

3. Wszelkie spory nierozstrzygnięte polubownie polegać będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Załącznik do umowy: 

1. Formularz oferty. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 

 


