
Rozdział II Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa nr ……………………….. 

 

w dniu ........................... w Kolbuszowej  pomiędzy:  

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie  - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000593583, NIP 814-16-85-725, REGON 36451610 o kapitale zakładowym 2.467.000,00 zł 

reprezentowana przez Adama Maternia – Prezes Zarządu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a 

……………………………………………………………………………………………….... 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. poz. 2019) zwanej dalej ustawą PZP, została 

zawarta umowa                          o następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie „Dostawa 

samochodu ciężarowego typu Hakowiec”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego typu Hakowiec: 

a) Pojazd wraz z zabudową musi być kompletny, sprawny technicznie zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

b) Sprzedawany pojazd musi być wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, 

materiałowych i wykonawczych. 

c) Pojazd powinien być wyposażony zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 

2003 roku Nr 32, poz. 262 ze zm.). 

d) Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie 

dokumenty przetłumaczone na język polski umożliwiające zarejestrowanie 

samochodu między innymi: 

 zaświadczenie z badania technicznego, 

 książka pojazdu, 

 przetłumaczony dokument zakupu pojazdu i dowodu rejestracyjnego, 

jeżeli nie był rejestrowany w Polsce. 



e) Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia przeprowadzi 

szkolenie z zakresu obsługi pojazdu i zabudowy dla kierowców i ładowaczy. 

3. Wymagania techniczne: 

1) samochód ciężarowy o trzech osiach, 

2) rok produkcji nie starszy niż 2017 r.,  

3)  przebieg samochodu nie większy niż 180 000 km,  

4) silnik o pojemności do 13 000 ccm.,  

5) urządzenie hakowe typu  MEILLER RK przeznaczone do podwozi samochodów 

ciężarowych od 7,5 do 41 ton masy całkowitej,  

6) norma emisji spalin EURO 6,  

7) skrzynia biegów manualna,  

8) kabina wąska,  

9) szyberdach,  

10) elektryczne szyby,  

11) elektryczne lusterka,  

12) radio fabryczne, w 

13) wielofunkcyjna kierownica,  

14) centralny zamek,  

15) pneumatyczne zawieszenie kabiny, 

16)  zawieszenie przód resor tył poduszka,  

17) oś podnoszona,  

18) tylny zaczep,  

19) sprzęgło pneumatyczne  

20) koło zapasowe,  

21) opony 315/70 R22,5 cala,  

22) dodatkowy halogen oświetlenia zabudowy,  

23) blokada tylnego mostu,  

24) system ASR, ESP,  

25) Webasto,  

26) klimatyzacja. 

27) gwarancja min. 6 miesięcy 

28) wszystkie dozory oraz kpl. dokumentacji do rejestracji. 

4. Samochód należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa 

5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia 

WYKONAWCY wynagrodzenia zgodnie z § 2.  

 

 

§2 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia: ………………. zł brutto (słownie: 

………………….).  

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

2. Wynagrodzenie netto: ………………………………………………………………….. zł.  

(słownie: …………………… )  

3. Wartość podatku VAT ….. % wynosi ……………….………………………………… zł.  



(słownie: ……………………………….. ) i jest wynagrodzeniem, które nie może być 

zmienione do końca realizacji zamówienia. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku 

VAT w wysokości 23 %.  

4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy  

w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym 

przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru. Protokół musi być podpisany 

przez przedstawicieli stron.  

5. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.  

6. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, a określony w załączniku do niniejszej 

umowy pn.: Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, 

jest rachunkiem bankowym, dla które bank prowadzi rachunek VAT. 

 

§3 

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wydany ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do: 

………………………….. 

2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy 

powyżej 14 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy.  

 

§ 4 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

Do przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:  

1. instrukcje obsługi i konserwacji samochodu i wyposażenia w języku polskim - 2 kpl,  

2. książki gwarancyjne samochodu dostarczanego przez WYKONAWCĘ,  

3. dokumenty wymagane Ustawą - Prawo o ruchu drogowym niezbędne do rejestracji 

pojazdów,  

4. zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdu specjalnego,  

§ 5 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

 

1. WYKONAWCA udziela gwarancji ..................... miesięcy na całość przedmiotu 

zamówienia. 

2. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą                           

w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu niniejszej umowy przez autoryzowany 

serwis WYKONAWCY i na koszt WYKONAWCY w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu.  

3. W okresie gwarancji WYKONAWCA wykona we własnym zakresie i na własny koszt 

wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach gwarancyjnych, instrukcjach 

obsługi czy też w innych dokumentach dotyczących przedmiotu umowy.  

4. Nieprawidłowości, których z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY nie da się 

usunąć  

w terminie określonym w ust. 2, wykonywane będą w terminie uzgodnionym  

z ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku nie uzgodnienia terminu, o którym mowa 

powyżej ustala się termin 14 dni, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia                              

o nieprawidłowości. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu.  



5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia sprzętu do 

naprawy do momentu odbioru naprawionego sprzętu.  

6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia 

przedmiotu niniejszej umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można 

usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczenie przedmiotu umowy celem 

naprawy i z powrotem do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO dokonuje się na koszt 

WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ             

a ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku braku porozumienia co do warunków takiego 

przemieszczenia sprzętu WYKONAWCA dokona koniecznych napraw w siedzibie 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

7. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na 

podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.  

8. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego sprzętu 

przez min. 10 lat od daty zakończenia produkcji.  

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 

niniejszego paragrafu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia naprawy                    

w wybranym przez siebie serwisie. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY wystawi 

WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym za naprawy 

przedmiotu zamówienia lub jego części przez inny podmiot, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar 

umownych.  

 

§ 6  

KARY UMOWNE 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 

podanym  

w § 3.  

2. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1 WYKONAWCA 

zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2% 

ceny brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 30% 

wartości przedmiotu umowy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 

ODBIORCĘ·  

3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,1 % 

ceny brutto dostarczonego mu przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki                  

w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w związku z zawiadomieniem przesłanym 

przez ZAMAWIAJĄCEGO (usunięcie wady).  

4. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy 

powyżej 14 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy lub żądania kar umownych w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy 

za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 30% wartości przedmiotu umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z przyczyn leżących po 

jego stronie, obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną                                    

w wysokości 30 % ceny brutto przedmiotu umowy.  

6. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar 

zastrzeżonych  

w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.  



7. Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty 

obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 7 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

 

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy strony umowy zgodnie 

oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla 

siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

2. W sprawach nieobjętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

polskiego Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.  

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją i odbiorem sprawuje: 

a) ze strony Zamawiającego: Wiesław Haraf tel. 17 2275227 w.43  

b) ze strony Wykonawcy: ________________________ tel. _____________________. 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie. 

Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy  

w następujących przypadkach: 

a) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany 

terminów wykonania lub odbioru przedmiotu umowy; 

b) zmiany nazwy, statusu firmy; 

c) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego, Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: 

- konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w 

celu prawidłowego wykonania umowy; 

- okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe 

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 

- okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy; 

e) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania umowy; 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana  

nr rachunku bankowego), 



2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

 

 

§ 9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                             

w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami RODO oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

§ 10 

ROZSTRZYGNIĘCIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie 

aneks do niej.  

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, tj.                   

2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY, każdy 

na prawach oryginału.  

 

Załączniki: 

1. SWZ, 

2. Oferta Wykonawcy,  

3. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, 

4. Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, nie jest 

rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT, 

5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT, 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 



Kolbuszowa, dnia ............................................ 

 

................................................................... 

nazwa 

................................................................... 

adres 

................................................................... 

NIP 

................................................................... 

imię i nazwisko 

................................................................... 

Pesel/nr dowodu osobistego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że numer konta bankowego ............................................................................., 

którego właścicielem jest 

..............................................................................................................................., jest 

rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT.  

Na w/w rachunek będą dokonywane wpłaty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia pn.: 

............................... wykorzystując mechanizm podzielonej płatności. 

 

  



Kolbuszowa, dnia ............................................ 

 

................................................................... 

nazwa 

................................................................... 

adres 

................................................................... 

NIP 

................................................................... 

imię i nazwisko 

................................................................... 

Pesel/nr dowodu osobistego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jestem czynnym/biernym *podatnikiem VAT. 

 

Na dzień dzisiejszy firma nie zawiesiła ani nie zaprzestała wykonywania działalności 

gospodarczej. 

 

Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego 

statusu. 

 

 

 

................................................................................ 

podpis 

 

 

*  

niepotrzebne skreślić 

 


