
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

17 

(Załącznik nr 5) 

 

UMOWA NR …/……………./2020 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

zawarta w dniu ……………2020 roku w Chojnicach pomiędzy: 

Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach 

ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice, NIP 555-20-32-319, KRS 0000263360, 

Kapitał zakładowy 42.034.000,00 zł 

reprezentowanym przez 

Prezesa Zarządu – Arkadiusza Weder 

Prokurenta – Ewę Rybakowską 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………… 

……………………………………… 

reprezentowanym przez ………………………………………zwanym w dalszej części Umowy 

Wykonawcą, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o 

wartości nie przekraczającej kwoty 428.000 Euro, na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 132 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. 

zm.). oraz Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do 

hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji o masie do 9 T  typu …….., zwanego w dalszej części 

umowy „pojazdem”. 

2. Dostarczony w ramach przedmiotu umowy pojazd musi spełniać wymogi niniejszej umowy, 

Specyfikacji Przetargowej oraz wybranej oferty. 

3. W ramach przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia pojazdu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Drzymały 14 

89-600 Chojnice 

2) powiadomienia pisemnego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o terminie dostawy 

pojazdu. 
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3) dostarczenia w dniu odbioru pojazdu kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji 

samochodu jako pojazdu specjalnego oraz wszelkie instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR-

ki, katalogi części zamiennych i inne, 

4) przeprowadzenia instruktażu oraz przeszkolenia w języku polskim nie więcej niż 5 osób 

wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu, zgodnej z 

wymogami producenta podwozia i zabudowy w terminie 7 dni od dnia dostawy pojazdu . 

szkolenie będzie trwało minimum 5 dni roboczych z użyciem pojazdu będącego przedmiotem 

umowy. 

5) udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

4. Sprzedający oświadcza, że dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy kompletny pojazd: 

1) Jest fabrycznie nowy i wykonany z nowych części, 

2) Został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, dotyczy to zarówno podwozia, jak i 

zabudowy pojazdu, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości określonych parametrów pojazdu, w 

szczególności w zakresie zgodności z parametrami opisanymi w Specyfikacji Przetargowej. 

§ 2. 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się przekazanie do siedziby Zamawiającego pojazdu 

będącego przedmiotem zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami oraz podpisanie protokołu, 

o którym mowa w §3 ust. 2. 

§ 3. 

1.  Przekazanie przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego po dostawie pojazdu do siedziby Zamawiającego i po przeszkoleniu pracowników 

Zamawiającego z zakresu obsługi pojazdu w terminie do 7 dni od dnia dostawy pojazdu. 

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy uważa się podpisanie protokołu 

zdawczo-odbiorczego z klauzulą „bez uwag”. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki 

§ 4. 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone 

na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

2.  Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ................................zł 

(słownie zł:……………………………………………………………………….…………….) 

w tym podatek VAT w wysokości …………… (słownie: .......................................................). 

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikające wprost ze Specyfikacji Przetargowej, jak również nie ujęte w specyfikacji, a niezbędne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności podatek VAT, wszelkie prace 

przygotowawcze i inne zawarte w SP. 

4.  Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku konieczności zastosowania 

innej stawki podatku VAT niż przyjęto do ustalenia ceny ofert. 

5.  Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za realizację przedmiotu umowy na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego pozytywnego odbioru 

pojazdu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

6.  Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………….. w terminie ….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę terminowo.  
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2. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w następujących przypadkach: 

a) nieterminowe wykonanie dostawy - w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 4 pkt. 2 za 

każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% 

ceny brutto określonej w § 4 pkt. 2. 

3. Kary, o których mowa w pkt. 2 powinny być zapłacone w terminie 14 dni roboczych od daty 

wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

4. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, Kupujący ma prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli wartość 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na kompletny pojazd wraz z podwoziem, zabudową i 

zamontowanymi urządzeniami na okres ……. miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu 

odbioru zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz bezpłatny 

przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie gwarancji. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) podjęcia reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin od przekazania zgłoszenia serwisowego przez 

Zamawiającego faksem, pisemnie lub pocztą elektroniczną, 

b) bezpłatnego usunięcia wad, usterek lub awarii w ciągu 72 godzin od podjęcia reakcji serwisowej, 

c) wykonywania bezpłatnych usług serwisowych w ramach gwarancji. 

4. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany: 

1) do naprawy zabudowy pojazdu w siedzibie Zamawiającego lub przewiezienia pojazdu na własny 

koszt w inne miejsce właściwe do dokonania naprawy zabudowy, 

2) do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z usuwaniem awarii, w szczególności naprawy 

uszkodzonego pojazdu, pod warunkiem, że pojazd będzie eksploatowany zgodnie z dostarczoną 

przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji; 

3) wymienić pojazd na nowy, wolny od wad, całkowicie na własny koszt w przypadku, jeżeli w 

okresie gwarancji podczas eksploatacji wystąpią, co najmniej trzy awarie główne dostarczonego 

przez Wykonawcę pojazdu. Poprzez naprawę główną rozumie się każdą naprawę silnika lub 

skrzyni biegów lub tylnych mostów wymagającą ich wymontowania z pojazdu. Odpowiednio 

powyższy zapis stosuję się do zabudowy pojazdu oraz wad wynikających z nieprawidłowego 

montażu zabudowy na ramie pojazdu. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywał płatne przeglądy okresowe wynikające z 

DTR-podwozia i DTR-zabudowy. W ramach tych przeglądów Wykonawca wykona wymianę 

wszystkich niezbędnych (zgodnie z DTR) koniecznych płynów, części oraz materiałów 

eksploatacyjnych, 

6. Zamawiający za zgodą Wykonawcy ma uprawnienia do usunięcia drobnych usterek oraz wymian i 

uzupełnień materiałów eksploatacyjnych. Czynności te nie powodują utraty uprawnień 

wynikających z gwarancji i rękojmi. 

7. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, a w przypadku 

usuwania usterek ulega wydłużeniu o czas wyłączenia pojazdu z eksploatacji. 

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący może realizować uprawnienia z 

rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

9. Wybór realizacji uprawnień z gwarancji czy z rękojmi leży po stronie Zamawiającego 

10. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 
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11. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji. 

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 

będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 7. 

1. W przypadkach opisanych w niniejszej umowie dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści 

umowy za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

a) terminu wykonania zamówienia: 

 konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do 

wykonania zamówienia podstawowego, 

 wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 

 ustalenie innych warunków płatności, 

 zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, 

b) terminów płatności 

 nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 

 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

 wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 

 ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

 zmiana terminu wykonania zamówienia. 

c) parametrów przedmiotu zamówienia 

 aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

zamówienia, 

d) rezygnacja z wykonania niektórych robót 

 wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów zamówienia. 

e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 zmiana wynagrodzenia, 

 zmiana terminu wykonania zamówienia. 

f) wynagrodzenie umowne 

 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, 

 wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów zamówienia. 

4. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy 

przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 

Wykonawca. 

5. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §4 ust. 2 w kwocie …………….. zł słownie: 

………………….. 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się, jako gwarancję zgodnego z umową wykonania dostaw. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 ust. 1, zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujący sposób: 

a) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie dostaw (70% wysokości 

wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

b) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni  po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca 

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu 

przedstawionego na formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co 

najmniej 7 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 

okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 

wysokości. 

 

 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10. 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma 

właściwie zaadresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone. 

§ 11. 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 

  

 

 


