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CZĘŚĆ III 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ..... 

na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów 

wraz z systemem hakowym” 

 

w dniu __________________ roku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu, 

ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, REGON: 250022522, NIP: 618-004-24-33 wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy,  reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………, 

2. ……………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca dostarcza a Zamawiający zakupuje fabrycznie nowy 

samochód ciężarowy do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym, zwanym 

dalej „Samochodem”, szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny za Samochód, w szczególności do: 

1) dostarczenia Samochodu na następujący adres: Przedsiębiorstw Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz; 

2) dostarczenia Certyfikatu CE w języku polskim lub przetłumaczonego przez tłumacza 

przysięgłego na język polski oraz szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji – dla 

fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz  

z systemem hakowym; 

3) przeprowadzania napraw gwarancyjnych, przy czym wykonywanie tych usług nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości;  
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4) wyrażenia zgody na zainstalowanie przez Zamawiającego, w okresie gwarancji jakości, 

systemu monitoringu pracy Samochodu bez utraty gwarancji jakości, po uprzednim, 

pisemnym wniosku Zamawiającego, 

5) przeszkolenia 5 pracowników Zamawiającego w PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu - na 

miejscu dostawy, w zakresie: budowy, obsługi i konserwacji fabrycznie nowego 

samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego 

przeszkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie  zakończy się najpóźniej w dniu 

odbioru. 

3. Dostawa Samochodu nastąpi w terminie do 28.12.2020r. 

 

§ 2 

[WARUNKI PŁATNOŚCI] 

1. Cena netto za zakupiony Samochód wynosi: ……………………… zł (słownie: …………………………………. 

złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka 23% w kwocie ……… zł (słownie: 

………………………………………………..złotych …/100), co łącznie stanowi cenę brutto oferty w kwocie 

……………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………..……… złotych …/100). 

2. Zapłata ceny za dostarczony Samochód nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej specyfikację dostarczonego 

Samochodu, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………… .  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 powyżej jest podpisany przez 

obie strony Protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Datą zapłaty jest dzień, w którym zostaje obciążony rachunek Zamawiającego.  

5. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

§ 3 

[WARUNKI DOSTAWY] 

1. Miejscem dostawy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  

w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz. 

2. Za dzień wydania Samochodu Zamawiającemu strony przyjmują dzień, w którym Samochód 

został odebrany przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony 

umowy Protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Wykonawca zawrze umowę przewozu i ubezpieczenia Samochodu do miejsca dostawy oraz 

zapłaci wszelkie z tym związane należności przewozowe.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty celne i administracyjne związane z dostawą Samochodu do 

miejsca dostawy. 

5. Wraz z dostawą Samochodu Wykonawca jest obowiązany dostarczyć:  

1) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany Samochód spełnia normy i odpowiada 

wymogom jakościowym zawartym w przepisach prawa polskiego w celu wprowadzenia 

go do użytku na rynek polski, 

2) wyciąg ze świadectwa homologacji; 

3) dokumentację umożliwiającą rejestrację i dopuszczenie fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym do 

eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, a w szczególności Certyfikat CE, 
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instrukcję obsługi, dokumentację techniczno – ruchową, schematy elektryczne i 

hydrauliczne; 

4) wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z samochodu 

przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności Odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad w drodze 

naprawy Samochodu, wyznaczając, po konsultacji z Wykonawcą, odpowiedni termin na 

jego naprawę;  terminem Odbioru Samochodu w takich sytuacjach będzie termin 

naprawy tych wad. W przypadku, gdy termin naprawy tych wad nastąpi później niż 

termin określony w § 1 ust. 3 Zamawiający zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań, na zasadach określonych w umowie; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

Samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, lub 

b) zażądać wymiany Samochodu na wolny od wad, zachowując prawo do naliczania 

Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 

określonych w umowie – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Samochodu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, lub 

c) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

7. Zapis § 3 ust. 6 nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi 

na zasadach ogólnych.  

§ 4 

[OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE] 

1. Wykonawca oświadcza, iż Samochód posiada właściwości zgodne z wymogami 

sformułowanymi  przez Zamawiającego w SIWZ oraz nie posiada wad fizycznych ani prawnych.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcznej gwarancji jakości, z zastrzeżeniem, iż 

gwarancja skończy się przed upływem niniejszego okresu w przypadku przekroczenia 

……………motogodzin pracy Samochodu. Wykonawca udziela gwarancji jakości na zakupiony 

Samochód, jak również gwarancji  posiadania cech określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Samochodu, której okres obowiązywania strony 

ustalają na 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony Protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi  za wady rzeczy sprzedanej.   

3. W okresie gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Samochodu na wolny 

od wad (Samochód co najmniej równoważny o cechach i parametrach określonych w SIWZ)  

lub usunięcia wad w drodze naprawy Samochodu, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać tej 

wymiany lub naprawy na swój koszt. Maksymalny termin na rozpoczęcie wymiany lub naprawy 

Samochodu wynosi 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego  

o wystąpieniu wady. Wykonawca wymieni Samochód na wolny od wad lub usunie wady  

w drodze naprawy Samochodu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia  

w którym winno nastąpić rozpoczęcie wymiany lub naprawy Samochodu. Jeżeli w wykonaniu 

swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Samochodu wadliwego 

Samochodu wolnego od wad albo dokonał istotnych napraw Samochodu objętego gwarancją, 
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termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Samochodu wolnego od wad lub 

zwrócenia Samochodu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił jakąś część Samochodu 

termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do wymienionej części Samochodu.  

W pozostałych przypadkach  termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego 

wskutek wady rzeczy objętej  gwarancją Zamawiający  nie mógł z niej korzystać.   

Zamawiający może żądać wymiany Samochodu na wolny od wad w następujących 

przypadkach: 

a)  jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości ujawni się wada, która uniemożliwi 
prawidłowe korzystanie z Samochodu, a Wykonawca odmówi jego naprawy lub uzna 
taką naprawę za niemożliwą do wykonania, 

b)  jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną wykonane 3 naprawy 

części/elementu/podzespołu Samochodu i w okresie tym wystąpi kolejna wada tej 

części/elementu/podzespołu.   

4. Bieg gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru.  

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w Samochodzie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego w tym 

wynikające z zastosowania wadliwych materiałów, nieprawidłowego wykonania lub projektu 

Wykonawcy, jak i wszelkie inne wady fizyczne Samochodu, wynikające z jakiegokolwiek 

działania lub zaniechania Wykonawcy, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji jakości. Przez wady rozumie się również brak posiadania przez 

Samochód właściwości określonych przez Zamawiającego w SIWZ.  

6. Jeśli Wykonawca po wezwaniu go do wymiany Samochodu lub usunięcia wad nie dopełni 

obowiązku wymiany Samochodu na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy  

w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze 

naprawy na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 

przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty wykonanej naprawy  

w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu.   

7. Po przekroczeniu terminów rozpoczęcia lub zakończenia naprawy gwarancyjnej 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonawstwa zastępczego na wyłączne ryzyko i koszt 

Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy,  

a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

8. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji pozostawia Samochód do dyspozycji 

Wykonawcy w  Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

lub w innym miejscu, gdy powstanie wady nastąpiło w trakcie użytkowania Samochodu poza 

Zakładem, a rodzaj wady uniemożliwia przejazd do  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. z siedzą w Kaliszu.  

9. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca zapewnia dokonywanie przeglądów 

serwisowych samochodu według terminów określonych w instrukcji obsługi, książce 

serwisowej lub innym dokumencie zobowiązującym Zamawiającego do dokonywania 

przeglądów serwisowych. W celu wykonania przeglądu serwisowego Zamawiający pozostawia 

Samochód do dyspozycji Wykonawcy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o.  z siedzibą w Kaliszu. Pozostawienie do dyspozycji Zamawiającego w/w samochodu po 

dokonanym przeglądzie winno nastąpić w tym samym dniu, w którym Wykonawca odebrał 

samochód do przeglądu oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

z siedzibą w Kaliszu. 
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10. W przypadku posiadania przez Wykonawcę gwarancji jakości wystawionej przez producenta 

lub inny podmiot dotyczącej Samochodu, której okres jest dłuższy niż oferowany przez 

Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu posiadany dokument 

gwarancji jakości na okaziciela, a w przypadku, gdy gwarancja jakości jest imienna zobowiązany 

jest dokonać  przelewu praw i obowiązków z gwarancji jakości na Zamawiającego.   

 

§ 5 

[PODWYKONAWSTWO] 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy: 

…………………… (jeżeli dotyczy) 

2. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 

Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części 

przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy 

konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków umowy 

(w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy) oraz odpowiada za ich działania lub 

zaniechania jak za swoje własne, w szczególności w kwestii uregulowań kary umownej. 

 

§ 6 

[OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) za opóźnienie w dostawie Samochodu – 0,1 % ceny umownej brutto, o której mowa  

w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 30% ceny 

umownej netto której mowa w § 2 ust. 1, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad Samochodu – 0,1 % ceny umownej brutto, o której 

mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 30% 

ceny umownej netto której mowa w § 2 ust. 1, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% ceny 

umownej netto, o której mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego następujących kar 

umownych: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10% ceny 

umownej netto, o której mowa w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych  na zasadach ogólnych.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Samochodu do dnia odstąpienia 

od Umowy. 
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§ 7 

[DORĘCZENIA] 

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń: 

1) dla Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  

w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz; 

2) dla Wykonawcy: ……………………………………….. . 

2. Strony wskazują następujące adresy poczty elektronicznej: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………… , 

2) dla Wykonawcy: ………………………………………… . 

3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub adresów poczty elektronicznej, Strona, której 

zmiana ta dotyczy, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę  

w formie pisemnej. 

§ 8 

[ZMIANY UMOWY] 

1. Zamawiający  dopuszcza możliwość  zmian umowy w następujących sytuacjach i w następujących 
zakresach: 

1) zmiana sposobu  wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych 

odnoszących się do praw i obowiązków  stron umowy, wprowadzonych po zawarciu 

umowy, wywołujących  niezbędną potrzebę zmiany sposobu  realizacji umowy, 

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku 

VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki 

podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, 

których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

3) zmiana podwykonawcy lub określonego w ofercie Wykonawcy zakresu 

podwykonawstwa w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 

(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany  i uzupełnienia Umowy w zakresie dopuszczalnym prawem wymagają 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem 

lub nieważne, postanowienie takie nie będzie stanowić części niniejszej Umowy, podczas gdy 

pozostałe postanowienia nie zostaną przez nie w żaden sposób naruszone. W takim przypadku 

Strony dołożą wszelkich starań w celu uzgodnienia innego warunku, który nie będzie niezgodny 

z prawem lub nieważny, a który w możliwie najdokładniejszy sposób odzwierciedlać będzie 

intencje stron.  

§9 

Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wykonania 

niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wypełnić powyższe obowiązki informacyjne w 
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odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu w trakcie 

realizacji umowy. 

§10 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z dnia 26.06.2014r. z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ 

władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 

5000. 

§ 11 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustaw Prawo zamówień 

publicznych  oraz Kodeks Cywilny. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  
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