
  Załącznik nr 4 do siwz 

 

UMOWA – projekt 
 
zawarta w dniu ….. ….. .2018 r. w Bychawie pomiędzy:  
Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bychawie z siedzibą: ul. M. 
Rataja 6, 23-100 Bychawa, NIP: 713-000-58-21, zwanym w dalszej części Umowy - 
Zamawiającym,  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………  
a firmą …………………………………….… z siedzibą: 
……………………………………………………  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS ……………………., NIP: ………………., 
regon: …………, zwaną w dalszej części Umowy - Wykonawcą,  
reprezentowanym przez:  
1) ……………………………………………  
2) ……………………………………………  
 
o następującej treści: 

 
Postanowienia wstępne 

§ 1 
 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa do siedziby Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie używanej śmieciarki dwukomorowej do wywozu 
odpadów komunalnych” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 

 

Przedmiot umowy 
§ 2 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest :  

Dostawa do siedziby Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 
Bychawie używanej śmieciarki dwukomorowej do wywozu odpadów komunalnych 
wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy. 

2. Szczegółowy opis parametrów przedmiotu zamówienia wymienionego w ust. 1 określa 
załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa 
Wykonawcy – załącznik nr 2. 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy i obowiązki Stron 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na koszt własny przedmiotu umowy w 

terminie do 30 dni od podpisania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem (3 dni 

robocze) o planowanym terminie dostawy samochodu. 
3. Planowany termin dostawy samochodu musi przypadać między poniedziałkiem, a 

piątkiem w godzinach 8:00 – 13:00. 



 

 

4. W dniach odbioru przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli w zakresie obsługi przedmiotu 
umowy pracowników wyznaczonych przez zamawiającego, co zostanie odnotowane w 
protokole odbioru. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z samochodem komplet następujących 
dokumentów: 
a.   instrukcję obsługi w języku polskim (w formie papierowej albo elektronicznej);  
b.   2 komplety kluczyków;  
c.   kartę gwarancyjną i warunki gwarancji Wykonawcy nie gorsze od określonych w 
niniejszej umowie; 
d.   kartę pojazdu oraz dowód rejestracyjny (w przypadku niezarejestrowanego pojazdu w 
Polsce komplet dokumentów gotowych do rejestracji pojazdu na terenie RP , jako pojazdu 
do transportu, wywozu nieczystości stałych z tłumaczeniem włącznie). 

6. Odbiór samochodu nastąpi na terenie siedziby Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie, ul. M. Rataja 6. 

7. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych.  
8. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawnione zostaną niezgodności parametrów dostarczanego przedmiotu 
umowy z zapisami SIWZ lub oferty Wykonawcy albo istnienie takich wad, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z 
przeznaczeniem. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w 
związku z wykonywaniem dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej umowy na zasadach 
prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. 

10. Za uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy powstałe w trakcie transportu odpowiada 
Wykonawca. 

11. Wykonawca oświadcza, że używana śmieciarka dwukomorowa do wywozu odpadów 
komunalnych będąca przedmiotem umowy jest jego własnością, nie mają do niej prawa 
osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w stanie 
kompletnym, nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji. 

13. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym 
samochodzie przez cały okres gwarancji i ponosi wszelkie zobowiązania z tego tytułu 
wynikające. 

14. Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia warunki określone w SIWZ. 
15. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany i podpisany przez dwie strony 

Protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego samochodu z ofertą Wykonawcy 
i spełnienie wszystkich wymogów stawianych w dokumentacji przetargowej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego 
samochodu, w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi 
określonymi w dokumentacji przetargowej i w złożonej ofercie, w tym również przez 
rzeczoznawców i uprawniona okręgową  stację diagnostyczną. 

16. Samochód, który nie spełnia warunku odbioru zostanie naprawiony (o ile to możliwe) lub 
wymieniony na inny, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty pierwotnej próby 
odbioru. Z czynności odbioru naprawionego lub kolejnego samochodu wolnego od wad 
zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru. Za datę spełnienia świadczenia uznaje 
się dzień dostawy samochodu po naprawie lub wymianie i podpisania dodatkowego 
protokołu odbioru. 

17. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uważa 
się dzień, w którym podpisany zostanie bez zastrzeżeń protokół odbioru – Załącznik Nr 3 
do Umowy. 



 

 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

§ 4 

 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje wymieniony w § 2 samochód za cenę netto   

................................... zł (słownie:....................................................................................zł) 
plus podatek VAT …………. zł(słownie: …………………………..…………………. zł) 
cena brutto ………………… zł (słownie: ………………………………………….…. zł) 
ustaloną w wyniku przetargu wygranego przez Wykonawcę. 

2. Cena, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i w celu, któremu ma 
służyć oraz koszt szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji  
i wyposażenia przedmiotu zamówienia. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 

4. Koszty związane z usunięciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części 
po raz drugi w całości obciążają Wykonawcę. 

5. Podstawą do zapłaty za samochód będzie faktura VAT wystawiona z terminem płatności 
do 30 dni na Zamawiającego : 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa 

NIP 713-000-58-21 
 

jeśli termin płatności wypadnie w dniu wolnym od pracy płatność nastąpi  
w kolejnym dniu pracującym. 

6. Faktura zostanie zrealizowana w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń stanowiący Załącznik Nr 3 do 
umowy. 

Gwarancja 
§ 5 

 
1. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca, jako gwarant, przekaże 

Zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwarancyjne) które w 
szczególności spełnia nast. warunki: 

a) gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia 
b) w okresie gwarancji naprawy pojazdu wykonywane będą bezpłatnie przez 

Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszelkie koszty napraw 
gwarancyjnych (tj. np. koszty robocizny, dojazdy, części zamiennych itp.) obciążają 
Wykonawcę 

c) w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 
zaistniałych wad i usterek niezależnie od miejsca położenia  pojazdu. 

d) gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia 
e) okres gwarancji, zadeklarowany przez wykonawcę, biegnie od dnia dostawy jeśli 

pojazd jest zarejestrowany w Polsce , lub od dnia rejestracji w Polsce jeśli w dniu 
dostawy przedmiot zamówienia nie jest zarejestrowany w Polsce 

f) Wykonawca wykonuje naprawę niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 14 dni od 
dnia powiadomieniu o wadzie. 



 

 

g) wykonawca dostarcza pojazd zastępczy, (o parametrach takich samych jak przedmiot 
zamówienia,) lub pokrywa koszty wynajęcia pojazdu zastępczego (o parametrach 
takich samych jak przedmiot zamówienia), w przypadku naprawy dłuższej niż 14 dni. 
 

2. Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym zawiera również inne warunki gwarancji 
które nie mogą być mniej korzystne niż opisane w ust. 1. 

3. Zamawiający będzie zgłaszał usterki wg własnego wyboru: faksem na nr …………… lub 
pocztą elektroniczną na adres ………………………. wskazany przez Wykonawcę w 
załączniku nr 1 do umowy i każdorazowo potwierdzał w formie pisemnej. 

4. Każda naprawa gwarancyjna pojazdu lub wyposażenia przedłuża okres gwarancji o czas 
trwania naprawy. 

5. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może złożyć wniosek 
przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. 

6. Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, koszt przeprowadzenia ekspertyzy pokryje 
Wykonawca. 
 

 
Kary umowne 

§ 6 

1. Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, będą naliczane kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ; 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc zgodnie z § 3 ust.1. 
2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie  
Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 pkt 1 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.  
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego. W przypadku nie 
zaspokojenia należności z tytułu kary umownej w drodze potrącenia, płatność całości kary 
umownej albo pozostałej jej części nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do 
zapłaty 

4. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 
5. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia 

należności z tytułu kar umownych z faktury za przedmiot umowy. 
6. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 

Podwykonawcy 
§ 7 

 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców lub: 
1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców. 
2) Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 
......................................................................................................................... 



 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

5. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
podać, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach powyższych danych w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje 
na temat nowych podwykonawców, jeśli w późniejszym okresie będzie zamierzał 
powierzyć im realizację przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została Umowa.  

 

Odstąpienie od umowy 
§ 8 

 
1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami 
prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 
powyższych okoliczności. 

3.  W przypadku dostawy pojazdu nie odpowiadającego warunkom określonym w SIWZ 
lub zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni od terminu wynikającego z 
umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w terminie 30 dni 
od wystąpienia niniejszych okoliczności. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
  

Zmiana umowy 
§ 9 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

przypadkach: 
a. w zakresie terminów realizacji - jeżeli pojawiły się okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 
Wykonawca 



 

 

b. w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zawiązku ze zmianą stawki 
VAT w zakresie przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 
144 Prawo Zamówień Publicznych  

3. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 10 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają: ustawa Prawo zamówień 

publicznych oraz kodeks cywilny.  
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający 

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa) 

 

Wykonawca 

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa) 

 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
2. Załącznik nr 2 - oferta przetargowa Wykonawcy; 
3. Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru. 

 
 

 

 


