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„WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU SMIECIARKI”  

Umowa nr …………………../ZP/2014 

 

zawarta w dniu………………………..2014 r., w Brzozowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Brzozowie, ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, 

NIP 686-000-09-71, REGON 371168663, KRS 0000189907 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną 

przez: 

Prezesa Zarządu – Józefa Zagrobelnego, 
Członka Zarządu – Sabinę Ostrowską 
 
a …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………NIP………………………………….. 
REGON .........................................   KRS ............................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 1 

 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawy w postępowaniu w trybie 
przetargu nieograniczonego (znak sprawy……………………………), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.  
 
 

I. Przedmiot umowy 
§ 2 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa na samochód śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej do 

7,5 tony z tylnym załadunkiem. 
2. Przedmiot umowy spełnia normy zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych  Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz z ofertą Wykonawcy, stanowiących kolejno 
formularz ofertowy załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość przedmiotu umowy 
 
II. Terminy  

 
      § 3 
 

1. Czas trwania umowy do 29-04-2014 r.  
 

III   Warunki dostawy i odbioru 
      § 4 

1. Miejsce dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia umowy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. mieszczącej się w Brzozowie, ul. Legionistów 10, woj. podkarpackie.  

2. Odbiór przedmiotu umowy następuje w dni robocze tj. od poniedziałki do piątku w godzinach od 7.00-
15.00, 

3. Przedmiot zamówienia dostarczony jest własnym transportem Wykonawcy, 
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4. Zamówienia zgłaszane jest telefonicznie, a następnie jest potwierdzane faksem, który stanowi załącznik 
do rozliczenia dostawy, 

5. Termin gwarancji rozpoczyna się od momentu przekazania do użytkowania przedmiotu umowy, 

Dostawca udziela gwarancji: 

Gwarancja na części mechaniczne samochodu …………….  bez limitu kilometrów; 

Gwarancja na lakier nadwozia………………. i zabudowy ……………… lata; 

 

1. Zapewnienie autoryzowanego serwisu samochodów oferowanej marki w promieniu do 100 km od 

siedziby Zamawiającego 

2. W przypadku reklamacji jakości produktu Zamawiający natychmiast poinformuje Wykonawcę o swoich 
zastrzeżeniach. 

 
IV      Cena 
 

§ 5 
 

1. Zgodnie z ofertą  złożoną przez Wykonawcę w dniu ……………r., strony ustalają ceny brutto loco 
Zamawiający: 
1. ……………………………………….       
Cena opisana w ust. 1 należna za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje koszty związane z prawidłową 
realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunków ustalonych przez Zamawiającego formularzu 
ofertowym do niniejszej umowy tj. w szczególności uwzględniające koszty: dostarczenia, przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do rejestracji samochodu specjalnego 
 

V Warunki płatności 
      § 6 

1. Zapłata przez Zamawiającego wartości dostawy dla Wykonawcy nastąpi po należytym wykonaniu 
przedmiotu umowy- tj. po odbiorze bez uwag oraz po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich jego 
obowiązków względem Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy. 

2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 
bankowy wskazany w treści faktury.  

3. Ustala się termin płatności na: …14….. dni. 
4. Termin zapłaty jest data realizacji przelewu. 
 
 
VI  Reprezentacja stron 

 
     § 7 

1. Ze strony Wykonawcy osoby reprezentującego go podczas wykonywania umowy 
jest………………………………………. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą reprezentującego go podczas wykonywania umowy jest  Wacław 
Śnieżek  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2. 
1) Nie wymaga zmiany umowy, 
2) Dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia. 
 
VII Powiadomienia   

§ 8 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzone będą w języku polskim i wysłane będą pocztą, akces 
na następujące adres: 
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1) Dla Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów 
Numer telefonu:  (13) 43 415 91 
Numer faksu:      (13) 43 410 91 
 

2) Dla Wykonawcy: ……………………………………………………… 
     ……………………………………………………… 
     ……………………………………………………… 

 
2. Dostarczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numer wskazany powyżej. 
3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianie adres i numer, o których mowa w ust. 1, a 

niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonywane na adres i numer podane w ust. 1 
będą skuteczne.  

 
VIII.  Kary umowne 

  
§ 9 

 
1. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6. Zamawiający upoważniony jest do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający upoważniony 
jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej 5% wartości przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych opisanych w ust. 1-2.  

4. Strony Zgodnie ustalają iż w przypadku gdy Samorząd Województwa podkarpackiego odmówi wypłaty 
całości lub części pomocy bądź zażąda zwrotu udzielonej już pomocy z powodu niewywiązania się z 
realizacji warunków umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty, tytułem kary umownej, kwoty stanowiącej wartość 
niewypłaconej lub zwróconej pomocy, której przedmiot zamówienia jest objęty. 

 
IX   Postanowienia końcowe 

§ 10 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie należy w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może 
odstąpić od umowy w trybie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

1. 2.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

  
 

§ 11 
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść 
oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one efektem porozumienia stron umowy. 

Poza przypadkiem o którym umowa w  § 10 strono przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 
natychmiastowych w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 
a) Zostanie ogłoszona upadłość, wszczęte postępowanie układowe lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy. 

3. Postanowienia § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.    
 

 
§ 12 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie trwania umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a 
postępowanie sądowe traktować będą jako ostateczność i sądem będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.   

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy PZP, 

a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Integralną częścią umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – SIWZ z dnia …………………….r. 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia……….. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

Akceptujemy projekt umowy, bez zastrzeżeń: 

 

    

 …………………………………………………………………………………. 

 

 


