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Załącznik Nr 5 - wzór umowy 
 

UMOWA NR DA/2279/2015 
zawarta w dniu ………………….. 2015r. w Baborowie 

 
pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 1, 48 – 120 Baborów, 
reprezentowanym przez: 

1. Prezesa Zarządu – Tomasza Krupę, 
2. Głównego Księgowego – Annę Rydz 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
NIP: 748-000-24-38, Regon: 53058562200000 
a firmą : 
....................................................................... 
....................................................................... 
NIP: ............................................................... 
KRS: .............................................................. 
mającą siedzibę w ....................................................przy ul....................................................... 
(kod) ........................................................................ 
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1............................................................................ 
2............................................................................ 
  
W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 
28 maja 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego dnia 
................... 2015r. została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup samochodu ciężarowego specjalnego z zabudową hakową oraz 

fabrycznie nowym pługiem odśnieżnym i używaną posypywarką. Ponadto zakup obejmuje 
zabudowę asenizacyjną z układem wysokociśnieniowym. 
Dane charakterystyczne dostarczanych pojazdów oraz pozostałych elementów zamówienia: 
/marka, moc, numer, przebieg itp./ 

 

A. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPECJALNY /UŻYWANY/:   
A.1. ……………………………………………………………………………….. 
A.2. ……………………………………………………………………………….. 
A.3. ……………………………………………………………………………….. 
A.4. ……………………………………………………………………………….. 
A.5. ……………………………………………………………………………….. 
B. ZABUDOWA HAKOWA: URZĄDZENIE HAKOWE FABRYCZNIE NOWE, ROK PRODUKCJI 2015: 
B.1. ……………………………………………………………………………….. 
B.2. ……………………………………………………………………………….. 
B.3. ……………………………………………………………………………….. 
B.4. ……………………………………………………………………………….. 
B.5. ……………………………………………………………………………….. 
C. FABRYCZNIE NOWY PŁUG ODŚNIEŻNY: 
C.1. ……………………………………………………………………………….. 
C.2. ……………………………………………………………………………….. 
C.3. ……………………………………………………………………………….. 
C.4. ……………………………………………………………………………….. 
C.5. ……………………………………………………………………………….. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44ti
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D. POSYPYWARKA: 
D.1. ……………………………………………………………………………….. 
D.2. ……………………………………………………………………………….. 
D.3. ……………………………………………………………………………….. 
D.4. ……………………………………………………………………………….. 
D.5. ……………………………………………………………………………….. 
E. ZABUDOWA ASENIZACYJNA Z UKŁADEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM - FABRYCZNIE NOWA: 
E.1. ……………………………………………………………………………….. 
E.2. ……………………………………………………………………………….. 
E.3. ……………………………………………………………………………….. 
E.4. ……………………………………………………………………………….. 
E.5. ……………………………………………………………………………….. 
F. FABRYCZNIE NOWY UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY:  
POMPA NURNIKOWA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM: 
F.1. ……………………………………………………………………………….. 
F.2. ……………………………………………………………………………….. 
F.3. ……………………………………………………………………………….. 
F.4. ……………………………………………………………………………….. 
F.5. ……………………………………………………………………………….. 
 

2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem wydania i dostawy przedmiotu umowy na 
koszt Wykonawcy. 

3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru podpisany przez 
obydwie strony niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, złożoną 
ofertą, obowiązującymi Polskimi Normami, wszelkimi innymi wymaganiami wynikającymi z przepisów 
prawa. 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następującym terminie: do 22 grudnia 2015r. 

 
§ 4 

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  
netto..........................................................................................................zł 
należny podatek VAT:……………………………………………………………………………….zł 
brutto.........................................................................................................zł 

 (słownie.....................................................................................................zł) 
wynikającą z wartości poszczególnych elementów zamówienia przedstawionych w poniższych punktach: 
A. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPECJALNY /UŻYWANY/   

netto..........................................................................................................zł 

należny podatek VAT:……………………………………………………….zł 

brutto.........................................................................................................zł 

 (słownie....................................................................................................zł) 

B. ZABUDOWA HAKOWA: URZĄDZENIE HAKOWE FABRYCZNIE NOWE, ROK PRODUKCJI 2015: 
netto..........................................................................................................zł 

należny podatek VAT:……………………………………………………….zł 

brutto.........................................................................................................zł 

 (słownie....................................................................................................zł) 
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C. FABRYCZNIE NOWY PŁUG ODŚNIEŻNY: 
netto..........................................................................................................zł 

należny podatek VAT:……………………………………………………….zł 

brutto.........................................................................................................zł 

 (słownie....................................................................................................zł) 

D. POSYPYWARKA: 

netto..........................................................................................................zł 

należny podatek VAT:……………………………………………………….zł 

brutto.........................................................................................................zł 

 (słownie....................................................................................................zł) 

E. ZABUDOWA ASENIZACYJNA Z UKŁADEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM - FABRYCZNIE NOWA: 

F. FABRYCZNIE NOWY UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY: POMPA NURNIKOWA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM: 

netto..........................................................................................................zł 

należny podatek VAT:……………………………………………………….zł 

brutto.........................................................................................................zł 

 (słownie....................................................................................................zł) 

Punkt E i F stanowi całość zestawu asenizacyjnego. 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 
A. samochód ciężarowy specjalny /używany/.        Okres gwarancji:   3 m-ce. 
B. zabudowa hakowa: urządzenie hakowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2015. Okres gwarancji: 24 m-ce. 
C. fabrycznie nowy pług odśnieżny.        Okres gwarancji: 12 m-cy. 
D. posypywarka:          Okres gwarancji:   3 m-ce. 
E. fabrycznie nowa zabudowa asenizacyjna z układem wysokociśnieniowym. 
F. układ wysokociśnieniowy: pompa nurnikowa z napędem hydraulicznym. 
     Okres gwarancji na zabudowę asenizacyjną z układem wysokociśnieniowym: 12 m-cy /pkt EiF/ 

Punkt E i F stanowi całość zestawu asenizacyjnego. 
 
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru poszczególnych elementów zamówienia. 
3. Oferent zapewnia serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, na następujących warunkach: 

- Wykonawca zapewnia autoryzowany stacjonarny serwis producenta w odległości nie większej niż 200 km 
od siedziby zamawiającego, dysponujący odpowiednią wiedzą, zapleczem technicznym oraz magazynem 
części zamiennych. 

§ 6 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 2 % wynagrodzenia, którym mowa w §7 pkt. 1,  
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia o którym mowa w §7  pkt. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2. W przypadku powstania zobowiązań wynikających z pkt. 1 lit. b) Zamawiający potrąci  
z należnego wynagrodzenia naliczone kary umowne.  
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
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§ 7 
Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 
§ 9 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy z wyłączeniem możliwość zmiany postanowień, w przypadku wystąpienia 
okoliczności wymienionych pkt. XIX SIWZ – art. 144 ustawy Pzp. 
 

§ 10 
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

§ 11 
We wszystkich sporach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego 
jeżeli przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego Sąd  Powszechny. 

§ 13 
Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Umowa liczy …….. stron. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  dla każdej ze stron umowy: 

1. 2 egz. dla Zamawiającego 
1. 1 egz. dla Wykonawcy 

 
 

W  y k o n a w c a:                   Z a m a w i a j a c y 
 
 

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

 
 
 


