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- p r o j e k t -  

 

UMOWA Nr …………………… 

 

 

zawarta w dniu ………………………… r. w Krapkowicach pomiędzy Stronami: 

 

………………………………… 

 

reprezentowanym przez ………………. w imieniu którego działa ………………………….., 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

a   Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach z 

siedzibą przy ul. Rybackiej 9; 47-300 Krapkowice, reprezentowaną przez Józefa Piosek – 

Prezesa Zarządu 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu 

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamiatarki chodnikowej 

wraz z osprzętem, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie przetargowej zawiera się 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej, zamiatarki chodnikowej wraz z 

osprzętem, tj. zamiatarką czołową, pługiem jednolemieszowym, posypywarką oraz kosiarką, 

ręcznym zestawem do odsypywania zanieczyszczeń komunalnych oraz myjką 

wysokociśnieniową, rok produkcji 2016 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, o 

parametrach technicznych maszyny, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.   .  

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona maszyna jest:  

1) kompletna, w pełni sprawna, rok produkcji 2016 r.;  

2) zgodna co do wymagań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, parametrów technicznych 

opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

3) wolna od wad fizycznych i prawnych uniemożliwiających jego użycie zgodnie z 

przeznaczeniem.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do 

realizacji przedmiotu umowy.  
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§ 2 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 60 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 

zawarcia umowy do dnia dostarczenia maszyny do siedziby Zamawiającego.  

2. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu  nastąpi w w/w terminie i odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego na podstawie bezusterkowego protokołu przekazania i odbioru, w 

którym zostanie dokładnie opisany stan techniczny przedmiotu umowy. Protokół stanowi 

integralną część umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu przedmiot umowy:  

1) kompletny, zdatny do umówionego użytku o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikiem nr 1 do umowy.  

2) wraz z kompletną dokumentacją sporządzoną w języku polskim, zawierającą:  

 niezbędną dokumentację tj. deklarację zgodności, instrukcje bezpiecznego 

stosowania, atesty i homologację dopuszczające do eksploatacji i ruchu 

drogowego, przeglądy techniczne dopuszczające do eksploatacji i ruchu 

drogowego;  

 książki serwisowe i karty gwarancyjne wydane przez producenta;  

dokumenty gwarancyjne określające warunki serwisowania, m.in. okresy 

gwarancji, terminy usunięcia wad i usterek, a także wskazujące całość świadczeń 

gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.  

 instrukcje eksploatacji oraz wykaz części zamiennych;  

 instrukcje obsługi w języku polskim  

4. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności jego stanu oraz przydatności z punktu widzenia celu jakiemu został  

zakupiony.  

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy do 

Zamawiającego, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.  

6. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przekazania i odbioru, o którym mowa w ust. 

2, przedmiotu umowy od Wykonawcy bez zastrzeżeń, stanowi dowód przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy do korzystania w stanie przydatnym do umówionego 

użytku.  

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z niniejszą 

umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty 

nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy oraz 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez 

organy lub osoby trzecie, które będzie dotyczyć przedmiot umowy w terminie 7 dni 
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od dnia otrzymania zapytania, oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom 

informacji najpóźniej w dniu, w którym informację taką przekazał;  

2. Zamawiający zobowiązuje się:  

1) korzystać z przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;  

2) utrzymywać przedmiot umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez 

cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem jego normalnej eksploatacji 

oraz umożliwić Wykonawcy w uzgodnionym terminie zbadanie stanu przedmiotu 

umowy i sposobu jego użytkowania;  

3) ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu umowy, 

niezastrzeżone dla Wykonawcy;  

4) Zamawiający na własny koszt ubezpieczy przedmiot umowy;  

5) informować Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi: przedmiot umowy: ………………. 

zł. netto + VAT … zł. ; brutto: ……………. zł.  

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23 %,  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony i protokolarnie odebrany 

przedmiot umowy w terminie do 14 dni, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. W razie zwłoki w zapłacie Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy odsetek ustawowych. 

5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Wykonawcy 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie odbioru 

techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru 

techniczno - jakościowego w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. Upływ 3 dniowego 

okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż ostateczny termin wydania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

2. Zawiadomienie należy skierować do: 

………  tel.: 77/……… oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: ………. 

3. Odbiór techniczno - jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Protokół odbioru techniczno - jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 

1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno - jakościowego nie stwierdzi się usterek, lub jeśli 

zostaną one usunięte natychmiast, strony będą mogły przystąpić bezzwłocznie do odbioru 

końcowego wskazanego w ust. 10. W takim przypadku protokół odbioru techniczno - 
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jakościowego będzie uzupełniony o stosowny wpis dotyczący dokonania odbioru 

końcowego. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek lub 

odstępstw od wymagań Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub 

dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o 

stwierdzonych usterkach lub odstępstwach w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i 

podpisany co najmniej przez Zamawiającego. W protokole tym Zamawiający ustali 

dokładny termin odbioru końcowego, o którym mowa w ust.9. 

7. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

8. Odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy dokona minimum 2 

przedstawicieli Zamawiającego w obecności, co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 

Poczytuje się, że  jeśli ze strony Wykonawcy nie weźmie w nim udziału żaden 

przedstawiciel, Wykonawca zaakceptował protokół odbioru techniczno-jakościowy bez 

uwag.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się 

w siedzibie Zamawiającym w terminie określonym w protokole odbioru techniczno- -

jakościowego. Odbioru końcowego dokona min. 2 przedstawicieli Zamawiającego, w 

obecności, co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego 

zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i 

podpisany przez obie strony. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie 

określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego. Odbioru końcowego dokona 

min. 2 przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela 

Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 

1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.  

11. Dla 2 pracowników Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi wymagane szkolenia z 

zakresu obsługi przedmiotu umowy - pojazdu i wyposażenia, które będą trwały co 

najmniej 8 godz. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, eksploatującej 

dostarczony pojazd, w terminie ustalonym przez strony umowy. Protokoły z 

przeprowadzenia szkoleń wraz z adnotacją o osobach, które je odbyły będą sporządzane 

w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

 

§ 6 

 

Do pojazdu i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 

 komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 

 kartę maszyny, 

 wszelkie przedmioty dostarczone przez producenta, niezbędne do prawidłowego użytkowania 

przedmiotu umowy, 

 następującą dokumentację w języku polskim obejmującą: 

−  książkę serwisową przedmiotu umowy, 

− fabryczną instrukcję obsługi przedmiotu umowy wraz z wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego przedmiotu umowy – 1 
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komplet, 

− protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane – 1 komplet, 

− atesty na wbudowane w maszynie urządzenia – 1 komplet, 

− odpis dokumentu gwarancyjnego ze wskazanymi warunkami gwarancji, 

− dokumentacja UDT – jeśli jest wymagana, 

− wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, 

− świadectwo homologacji na terenie RP- jeśli jest wymagane, 

− katalog części zamiennych, 

− certyfikat CE – jeśli jest wymagany. 

- inne dokumenty załączane przez dostawcę sprzętu (przedmiotu umowy). 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela 24 miesięcznej gwarancji – bez limitu 

roboczogodzin i bez limitu przejechanych kilometrów. 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

3. W ramach dokonanego przelewu uprawnień z gwarancji Wykonawca wydaje 

Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu umowy dokumenty gwarancyjne dotyczące 

przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ujawnionych wadach w 

przedmiocie umowy. 

5. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez 

serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W okresie gwarancyjnym Wykonawca 

zapewni przyjazd serwisu w terminie do 48 godz. od daty zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego - z zastrzeżeniem, że usterki zgłoszone w piątek będą usuwane w następujący 

po nim poniedziałek. 

6. Zaistniałe usterki w dostarczonej maszynie w okresie gwarancyjnym usuwane będą 

bezpłatnie przez Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. W 

uzasadnionych przypadkach jeśli naprawa gwarancyjna będzie trwała dłużej niż 7 dni, na 

wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni maszynę zastępczą o parametrach 

technicznych i właściwościach użytkowych co najmniej takich samych jak zamiatarka 

stanowiąca przedmiot umowy.    

7. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji 

autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą 

bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez Wykonawcę 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych 

w czasie trwania gwarancji.  

9. Wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji 

ponosi w całości Wykonawca.  

10. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej będą mniej 

korzystne niż zawarte w umowie, zastosowanie mają zapisy umowy. 

 



Nr sprawy : ZP.01.2016 
   
                         Dostawa zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem        
                           załącznik nr 5 do SIWZ  

 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1; 

2) za nie przekazanie w terminie określonym w § 2 ust.1 przedmiotu umowy w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia; 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji; 

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki; 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku uiszczenia kar umownych, jeżeli: 

a) opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy dodatkowy termin określony w § 2 

ust. 7. 

b) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub wskazówkami Zamawiającego, 

c) nastąpiło ogłoszenie upadłości lub wszczęta likwidacja Wykonawcy, z wyjątkiem 

likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia formy organizacyjno-prawnej, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku uiszczenia kar umownych również 

w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

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

stosownie do przepisu art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 

terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie. 

 

§ 10 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 11 
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1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 

    1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie      

          mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy :  

          a)  podatku VAT- wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości                               

netto, określonej w ofercie,  powiększone o VAT w aktualnej wysokości, 

    2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie  

            zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym,  

            a jednocześnie  będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał    

            się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania  

            spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1  

            ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny  

            podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w  

            postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie  

            przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia   publicznego. 

 

§ 12 

 

Jeżeli przedmiot umowy jest wadliwy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez 

wypowiedzenia ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia przez Wykonawcę, jeżeli 

mimo dwukrotnej naprawy przedmiot umowy nie nadaje się do korzystania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

§ 13 

 

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

postanowienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy 

Kodeks cywilny jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu 

postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Zamawiającego 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY :                  WYKONAWCA : 

 


