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U M O W A nr DA/ 203 /2017 

zawarta w dniu __.__.2017r. roku pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 

48 – 120 Baborów, posiadającej numer KRS: 10147, NIP: 7480002438 oraz REGON: 530585622, 

kapitał zakładowy spółki w wysokości 444.000,00 zł, 

reprezentowanym przez: Tomasza Krupę – Prezesa Zarządu, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….., 

ul. ………………………………………. nr ………………… kod pocztowy: …….. - …………...  ……………………………………. 
                 MIEJSCOWOŚĆ 

NIP ……………………………, REGON: …………………… zwanym dalej 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. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego dnia 

__.__.2017r. została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pojazdu specjalnego do wywozu odpadów 

komunalnych zgodnie z formularzem ofertowym z dnia __.__.2017r. stanowiącym załącznik 

nr 1 do umowy. Marka pojazdu: …………………, model: ……………………………., nr ………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego w pełni 

sprawny pojazd, wolny od wad fizycznych, odpowiadający pod względem jakości 

wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na 

terytorium UE przedmiot umowy o parametrach technicznych określonych w SIWZ. 

3. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest zarejestrowany w Polsce i posiada aktualne badania 

techniczne. 

§ 2 

1. Wartość całości zamówienia wynosi: 

cena netto ………………………………………………………….…. zł 

należny podatek VAT ( 23%) w ………………………..…….. zł 

wartość brutto oferty …………………………………………….. zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… zł. 



2. Termin realizacji: w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia w tym ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia i sporządzeniu 

protokołu zdawczo - odbiorczego. 

5. Termin zapłaty będzie wynosić do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 

6. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:  

……….……………………. nr ………………………………………………………………….……………………………………….. 

§ 3 

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest teren siedziby Zakładu Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów 

2. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości dostarczenia przedmiotu 

umowy, przekazując skan powiadomienia na adres: zuk@baborow.pl 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielami 

stron. 

5. W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) kartę pojazdu, 

b) dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy stanowi własność sprzedającego, 

c) komplet dokumentów i 2 komplety kluczyków, 

d) warunkiem dokonania odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzenie przez 

Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie. 

6. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten 

zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,                       

a drugi Zamawiający. 

7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas dostawy 

przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji na czas pracy na 

dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1., licząc od dnia podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia przedmiotu 

reklamacji do siedziby Wykonawcy, bądź innego wskazanego przez Wykonawcę miejsca. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady, w tym za wady ukryte oraz 

wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową                      

i estetyczną. 
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4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wykonania 

naprawy pojazdu w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczającym terminie 48 godzin licząc 

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem usterek ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku niemożności wykonania naprawy w siedzibie Zamawiającego, koszt 

przygotowania pojazdu do transportu, koszt transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu 

i z serwisu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

7. Czas naprawy, o której mowa w ust. 6 nie może przekroczyć 96 godzin od momentu 

zgłoszenia. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1; 

b) za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy                           

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji                    

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych. 

3. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych                            

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6 

W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                  

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 

1. Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany 

umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

a) urzędowa zmiana stawki VAT; 

b) polepszenia parametrów technicznych dostawy lub zaoferowanie innych 

korzystniejszych dla Zamawiającego warunków dostawy; 

c) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

d) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 7. 

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

 

 



§ 8 

1. Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie: 

Waldemar Wiesner – Kierownik Wydziału Usług Komunalnych, tel.: 77/ 403-69-68,                                  

e-mail: transport@zukbaborow.pl 

2. Ze strony Wykonawcy nadzór sprawować będzie: …………………………………………………………………., 

tel.: ……………………………………………………….., e-mail: …………………………………………………………………. 

§ 9 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

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