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Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr  ZSTiS-……./2013 

 

zawarta w dniu ……….. 2013 r. pomiędzy : Miejskim Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój, 

ul. Kraszewskiego 37, NIP 734-001-05-96, REGON 490025799-17-113, nr KRS 0000167961, 

której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  

w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości  

1 580 500,00 złotych,  którą reprezentuje:               

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny: Andrzej Dobrzański   

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   

  

a  

……………………………………………………………… 

…………………………………………, którą reprezentuje: 

……………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.      

 

  Niniejszą umowę zawiera się w wyniku dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego, numer sprawy ZP.026/2013 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zgodnie z ofertą 

samochodu ciężarowego, spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz zobowiązuje się do wykonania innych obowiązków określonych 

w specyfikacji, a które nie zostały ujęte w niniejszej umowie. 

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o samochodzie, pojeździe lub 

przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć samochód określony 

w ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Warunki umowy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki: ………………………. 

............................................... o numerze rejestracyjnym: ............................................. , numerze 

nadwozia VIN: ………………………….. , rok produkcji: …………przebieg……………...km, 

pojemność silnika: .............................cm3, masa całkowita: ………………..kg, ładowność: 

...........................kg. 
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2. Wykonawca oświadcza, że opisany powyżej samochód wolny jest od jakichkolwiek 

wad prawnych,  obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie występują w stosunku do niego 

jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 

administracyjnego bądź cywilnego jak również nie jest przedmiotem zabezpieczenia lub zajęcia 

z innego tytułu. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

i prawne przedmiotu umowy. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności  

z tytułu gwarancji.  

4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca powiadomi faksem Zamawiającego nie później niż 24 godziny przed 

terminem rozpoczęcia dostawy, o planowanej dacie rozpoczęcia realizacji umowy.  

6. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 

przez obie strony.  Protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po uprzednim 

sprawdzeniu przez niego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

Zamawiający ma prawo sprawdzenia stanu technicznego samochodu oraz zgodności jego 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami określonymi w SIWZ. Podczas 

czynności odbiorowych Zamawiający będzie miał prawo przeprowadzenia prób technicznych 

samochodu oraz jazdy próbnej, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.  

7. Odbioru pojazdu dokonają pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego w dniach 

pracy Zamawiającego. 

8. Stwierdzenie w dowolnym momencie czynności odbioru usterki, niezgodności z umową 

przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od 

dalszych czynności  do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

9. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po spełnieniu 

wymogów zawartych w SIWZ i umowie.  

10. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia osoby wymienione w pkt. 7 do składania 

oświadczeń, co do jakości i kompletności pojazdu. 

11. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 

12. Dostawa przedmiotu umowy będzie zrealizowana w dzień roboczy, w godzinach 9-14 

po uprzednim powiadomieniu osoby pełniącej w imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją 

niniejszej umowy. Miejsce dostawy: Baza ZSTiS , Powroźnik 140, 33-370 Muszyna. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć samochód w czasie transportu do miejsca 

dostawy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca dostawy na swój 

własny koszt.  

15. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić nieodpłatnie personel Zamawiającego  

w zakresie obsługi pojazdu wymienionego w § 1 ust. 1 w zakresie niezbędnym  

do samodzielnej obsługi samochodu wraz ze wszystkimi jego funkcjami. 

16. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim 

oraz komplet dokumentów wymaganych w SIWZ.   

17. Osobami zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są: 

 - ze strony Zamawiającego: 

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

 

 - ze strony Wykonawcy: 

   …………………………………………. 

  ………………………………………….    

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

ryczałtowe w wysokości ……………zł (słownie: …………………………. zł) w tym podatek 

VAT w kwocie ………………….zł (słownie: ……………………………………………zł.). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust 1  obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia w tym również koszty transportu samochodu oraz inne, które nie 

zostały ujęte w niniejszej umowie. 

§ 4 

Warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy 

po zrealizowaniu dostawy oraz po potwierdzeniu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w 

protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy, na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Termin płatności wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi  przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

3. Wykonawca jest zobowiązany umieścić na fakturze symbol i numer niniejszej umowy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego. 

 

§ 5 

Warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca na Przedmiot umowy udziela ……….. miesięcy gwarancji 

 z limitem ……………. km.. 

2. Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  przez strony niniejszej 

umowy  protokołu  zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

3.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii pojazdu Wykonawca usunie 

awarię nie później niż w ciągu 7 dni licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca  

o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie (zgłoszenie to zostanie 

potwierdzone faksem) lub e-mailem. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb 

serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania pojazdu wskazanego przez 

Zamawiającego.  
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4. W przypadku, gdy naprawa pojazdu potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy, okres 

gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.  

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji 

osobom trzecim, trudniącym się zawodowo wykonywaniem czynności w niezbędnym zakresie, 

posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponującym zapleczem 

technicznym umożliwiającym realizację postanowień niniejszej umowy. Powierzenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca dokonuje na własne ryzyko ponosząc 

odpowiedzialność za działania osoby trzeciej jak za działania własne.  

6. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.3 w ustalonych terminach, 

uprawnia Zamawiającego do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym 

urządzeniem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania urządzenia osobom trzecim 

gwarancja przechodzi na nowego właściciela.  

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną płatną przez potracenie  

z  wynagrodzenia Wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, określonego w § 2 

ust. 4, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonej w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6, osoby sprawujące nadzór nad 

umową, wykażą iż dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymogów określonych  

w złożonej ofercie, lub w niniejszej umowie Zamawiający ma prawo samochodu nie przyjąć, 

odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Z prawa odstąpienia od umowy 

Zamawiający będzie miał prawo skorzystać w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia okoliczności 

stanowiących podstawę do odstąpienia.  

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Kara ta nie łączy się z karą określoną  

w § 6 ust. 2. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 

korzyści. 

 

§ 7 

Warunki końcowe 
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1. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu cywilnego oraz postanowień niniejszej umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

któregokolwiek z warunków niniejszej umowy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy  

do zaniechania naruszenia prawa.  

2. Poza wypadkami opisanymi w §7 ust. 1 Zamawiający może również od umowy odstąpić 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie.  

W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

strony. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

 

 

 

 

 

 

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

         Zamawiający                                                                                 Wykonawca 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 


