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Załącznik nr 6 do SIWZ 
UMOWA nr ……/TO/2020 

 

Dnia ……. 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy: 

Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o.  z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy  ul. 11 Listopada 17 

(Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego – 0000144423), reprezentowaną przez: 

1. Waldemara Zarębskiego – Prezesa Zarządu,  

2. Grzegorza Odelskiego – Prokurenta  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a    firmą………………………………………………………………………… 

NIP………………………………,REGON…………………………….., 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………………….  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa fabrycznie nowego pojazdu śmieciarki dwukomorowej do 

odbioru odpadów komunalnych dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy, 

co zgodne jest ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Załącznikiem 

nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółową specyfikacją techniczną pojazdu śmieciarki dwukomorowej.  

2.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (z jednoczesnym przeniesieniem 

własności) dla Zamawiającego fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny typu śmieciarka 

dwukomorowa oraz świadczyć usługi serwisowe na warunkach niniejszej umowy.  

3. Urządzenie, o którym mowa w pkt.1 powyżej musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wymogom specyfikacji 

technicznej. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy pojazd będzie w pełni sprawny i wolny 

od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, spełnia wymagania określone 
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w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowej specyfikacji technicznej pojazdu śmieciarki 

dwukomorowej. 

5. Wykonawca oświadcza, że pojazd - śmieciarka dwukomorowa, będący przedmiotem umowy 

stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w tym także praw osób 

trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń lub zabezpieczeń. 

6. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:  

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

b) Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu śmieciarki 

dwukomorowej,  

c) oferta Wykonawcy, złożona w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.  

 

§ 2 Wartość umowy  

1. Tytułem wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, 

wynagrodzenie w wysokości: 

cena netto: …………………………… zł;  

cena brutto: …………………………. zł; 

słownie brutto: ………………………………………………………… zł 

w tym zawarte są koszty:  
a) cena za kompletny pojazd (zabudowa i podwozie) brutto: …………….………….. zł, płatne 

w terminie ……. dni po dostarczeniu przedmiotu zamówienia;  

b) łączny koszt wszystkich przeglądów gwarancyjnych zabudowy i podwozia pojazdu w okresie 

gwarancji brutto: ……………………. zł, płatne zgodnie z harmonogramem tychże przeglądów, 

załączonym przez Wykonawcę wraz z ofertą,  

2. Zamawiający ma prawo powstrzymać się od wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu 

należnego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru.  

3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 powyżej uwzględnia wszelkie wymagania zawarte w Załączniku 

nr 1 do SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

poniesione przez Wykonawcę z tytułu należytego wykonania umowy, w szczególności wszelkie 

należne cła i podatki oraz podatek od towarów i usług, a także koszty związane z dostarczeniem 

pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

nieprzewidzianych kosztów. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt 1, nastąpi w ciągu ………….. dni od daty 

dostawy Zamawiającemu pojazdu oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
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faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT  będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru pojazdu.  

5. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

 

§ 3 Termin i dostawa przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie ……. dni od dnia 

podpisania umowy, tj. najpóźniej do dnia …………….. 2021 r.  

2. Dostarczenie przedmiotu umowy odbędzie się na adres: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 

ul. 11 Listopada 17, 56 – 400  Oleśnica. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z dwudniowym 

wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy za pomocą wiadomości elektronicznej email na 

adres: rlaprus@mgk.olesnica.pl.  

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do siedziby 

Zamawiającego określonej w pkt 1 powyżej, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia 

pojazdu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy samochodu kompletnej 

dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności: 

a) kartę pojazdu;  

b) kartę gwarancyjną pojazdu;  

c) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu przeznaczonego do zbierania odpadów, 

sporządzony w języku polskim; 

d) wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,  

e) instrukcję obsługi i serwisu pojazdu i wyposażenia (w języku polskim);  książkę serwisową 

i instrukcję bezpiecznej obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim,  

f) katalog części zamiennych w języku polskim,  

g) deklaracje zgodności (CE) w języku polskim, inne wymagane atesty, aprobaty techniczne, 

certyfikaty itp. w języku polskim, 

h) książki gwarancyjne dla: podwozia i zabudowy,  

i) harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i zabudowy, 

j) certyfikat EURO 6,  

których cena będzie zawarta w kosztach dostawy.  

5. Dostawa i odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół 

zdawczo – odbiorczy będzie podpisywany przez osoby upoważnione, zgodnie z dokumentami 

rejestrowymi. 



 
Nr postępowania: NR-5ZP/2020  

  

4 

6. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd nie spełnia 

wymogów określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych, 

licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo–odbiorczego wskazującego braki lub 

nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie zamówienia podczas jego odbioru, lub w innym 

uzgodnionym przez strony terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa 

w pkt 1, zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub usunięcia nieprawidłowości, lub 

dostarczenia innego samochodu – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

7. Podpisany przez Strony bez uwag protokół zdawczo – odbiorczy stanowić będzie dowód 

przekazania przedmiotu zamówienia do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku. 

8. Za dotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy samochodu określonego w § 3 pkt 1 

przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego wspomnianego protokołu zdawczo – 

odbiorczego bez zastrzeżeń.  

 

§ 4 Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że pojazd, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest fabrycznie nowy z roku 

produkcji ………... 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości dostarczonego kompletnego pojazdu  (podwozie, 

zabudowa) na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów liczonych od dnia potwierdzenia 

dostawy. 

3. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego  

z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji pojazdu oraz przedłoży stosowny dokument. 

4. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek 

pojazdu, czas reakcji serwisu, tzn. rozpoczęcie naprawy, od zgłoszenia problemu będzie nie 

dłuższy niż 48h od chwili zgłoszenia awarii. Serwis musi być dyspozycyjny od poniedziałku 

do soboty w godz. 6:00 – 15:00.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia awarii. Czas naprawy i usunięcia 

wad i usterek pojazdu przez Wykonawcę nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia 

zawiadomienia o awarii. 

6. W przypadku przedłużenia naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia pojazdu zastępczego o takich samych parametrach lub wyższych na koszt 

Wykonawcy.  

7. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony w pkt 5 w zależności od złożoności 

stwierdzonej wady pojazdu.  
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8. Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji 

realizowane będą na koszt Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem załączonym do oferty 

przez Wykonawcę. Koszty materiałów eksploatacyjnych, takich jak oleje, filtry oraz koszty 

robocizny ponosi Zamawiający. Płatność nastąpi po dokonaniu przeglądu przez Wykonawcę 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny dla marki 

dostarczonego podwozia i zabudowy w odległości nie przekraczającej 60 km od siedziby 

Zamawiającego lub zapewnić serwis mobilny. Koszt dojazdu serwisu mobilnego ponosi 

Wykonawca. 

10.  W przypadku wystąpienia bardziej złożonych awarii zabudowy Zamawiający uzgodni 

z Wykonawcą odrębnie warunki naprawy. 

11. Zamawiający ma prawo do nałożenia kary w przypadku nie wywiązania się z terminowości 

serwisu przeprowadzonego przez Wykonawcę (przekroczenie czasu 48 h przeznaczonego na 

reakcję serwisu lub przekroczenie okresu 7 dni roboczych przypadającego na czas naprawy). 

W przypadku natychmiastowego dostarczenia pojazdu zastępczego, kary nie zostaną naliczone.  

12. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach lub usterkach telefonicznie bądź 

za pomocą poczty elektronicznej.  

 

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości …… PLN 

(słownie: ………………………………), co stanowi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………. 

3. Strony ustalają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, przy czym: 

a) zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia stanowi 

kwota: …………………… PLN słownie: ………, stanowiąca 70% wielkości 

zabezpieczenia określonego w pkt 1. 

b) pokryciem roszczeń z tytułu gwarancji jest kwota ……… PLN słownie: ……,  stanowiąca 

30% wielkości zabezpieczenia określonego w pkt  1. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących terminach: 

a) w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego, część 

zabezpieczenia wyszczególnioną w  pkt  3a. 

b)  w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji część zabezpieczenia wyszczególnioną w pkt 3b.  
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§ 6 Kary umowne  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:  

a) za przekroczenie terminu dostawy pojazdu, określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy 

w wysokości 0,7% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt 1  za każdy dzień 

kalendarzowy opóźnienia,  

b) za niedostarczenie pojazdu lub dostarczenie pojazdu niezgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 

pkt 1.  

2. W przypadku przekroczenia terminów wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji 

określonych w § 4 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia.  

3. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w terminie płatności w wysokości odsetek ustawowych,  

b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji zawartej umowy w wysokości 

10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dla swojej ważności i skuteczności 

wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany 

te są korzystne dla Zamawiającego.  

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze 

negocjacji (polubownie), a jeśli nie osiągną porozumienia, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron niniejszej Umowy. 

 

Osoby upoważnione do kontaktów:  

- ze strony Zamawiającego: 

1. …………………………. tel. …………………… e-mail ………….…… 

- ze strony Wykonawcy:  

1. …………………………. tel. …………………… e-mail ………….…… 

 

 

 

 

                Zamawiający:                                                                   Wykonawca: 

 

 

 

 

 


