
Załącznik nr 6 do SIWZ                                                                                                                                                                  

UMOWA ZP/11/2020/PN 

zawarta w Łodzi w dniu ....................................... r., pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tokarzewskiego 2,  

91-842 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 

w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024375, wysokość kapitału 

zakładowego 7 454 280,00 z ł; NIP: 726-00-19-767; Regon 470797081, reprezentowaną przez: 

 Prezesa Zarządu – Pawła Jankiewicza, 

 Wiceprezesa Zarządu – Marcina Bugajskiego, 

zwaną dalej “ZAMAWIAJĄCYM“  

a 

............................................................................................., NIP: ..........................., reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej “WYKONAWCĄ“ na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Pzp, nr sprawy ZP/11/2020, o następującej treści. 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej jednonaczyniowej, 

zgodnej ze specyfikacją techniczną zawartą w SIWZ. 

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu Umowy określa SIWZ. 

3. Złożona w przedmiotowym postępowaniu przetargowym oferta oraz SIWZ, są integralną częścią zawartej 

umowy. 

  

§ 2    

1. Termin dostawy: do ………... dni od daty podpisania umowy tj. do dnia - ……………………  

2. Miejsce Dostawy Przedmiotu Zamówienia: 

Sortownia Odpadów Komunalnych, ul. Zamiejska 1. 93-468 Łódź. 

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie 

zawartym w § 2 ust. 1 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanego 

terminu Zamawiający może żądać od niego zapłaty kar umownych, o których mowa w § 5 Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na niedotrzymanie określonych w niniejszej Umowie terminów realizacji dostawy. 

 

§3 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli i nadzoru przebiegu wykonania umowy przez 

Wykonawcę będzie:  
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…………………, tel. …………………, fax. ……………, e-mail:………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

…………………, tel. ……………….., fax. ……………, e-mail:……………… 

3. Zmiana osób wskazanych w ustępie 1 i 2 dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia drugiej 

strony i nie wymaga zmiany umowy. 

§ 4 

1. Maksymalna wartość brutto umowy, za zrealizowanie całego zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ 

oraz umowy, wynosi: 

 wartość netto: ………….. zł (słownie: ………………………………………………..), 

 wartość brutto: ………….. zł (słownie: ………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zamówienia.  

3. Wynagrodzenie za zakup i dostawę przedmiotu umowy, płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane 

na fakturze. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

5. Za datę płatności Strony ustalają datę obciążenia rachunku banku Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

a) za opóźnienie w realizacji warunków umownych, w wysokości 2% maksymalnej wartości  brutto 

umowy,o której mowa w §4 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia,  

b) za naruszenie warunków umownych, a także warunków określonych w SIWZ w wysokości 3% 

maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 lit. c,  

w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca  naruszył obowiązki, o których mowa w § 1, 6, 7. 

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, złożoną ofertą lub przepisami prawa. 

4. Odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może dokonać w terminie 2 miesięcy od momentu 

zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 3. 

5. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekraczać 

będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 
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§ 6 

1. O gotowości do dokonania dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego  

w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym terminem dostawy. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony po dostawie pojazdu wraz z kompletem 

dokumentów w Łodzi, ul. Zamiejska 1. W ramach odbioru odbędzie się sprawdzenie wszystkich funkcji 

przedmiotu zamówienia, zaprezentowanie przez Wykonawcę pełnej sprawności przedmiotu zamówienia w 

czasie pracy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń z 

zakresu BHP, obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy dla wytypowanych pracowników Zamawiającego. Z 

odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Stron 

umowy. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady przedmiotu 

umowy ujawnione po tym zdarzeniu. Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

§ 7 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby 

trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy lub 6000 

mth w zależności co nastąpi pierwsze, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, 

zgodnie z warunkami gwarancji opisanymi w SIWZ. 

3. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co Wykonawca 

świadczył w celu należytej realizacji postanowień umowy, w tym dostarczone materiały.   

4. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi jakichkolwiek wad przedmiotu umowy Wykonawca 

jest zobowiązany na własny koszt usunąć wykryte wady. Zamawiający jest całkowicie zwolniony  

z ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z usunięciem powstałych wad. W związku z powyższym 

Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

5. Usuwając wadę Wykonawca zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością, według najlepszej woli  

i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy równoczesnym 

użyciu środków, co najmniej takiej samej jakości. 

6. W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części /lub zespołu/, Wykonawca dokona jej wymiany na fabrycznie 

nową. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady/awarii w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez 

Zamawiającego. 

8. Czas reakcji serwisu tj. czas liczony od momentu zgłoszenia usterki drogą mailową do przystąpienia 

i rozpoczęcia naprawy w okresie gwarancji nie może być dłuższy niż 24 godziny. Reakcja 24 godzinna 

dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i wolnych od pracy. Jeżeli koniec okresu 24 h 

przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy to okres ten kończy się odpowiednio w następnym 

roboczym po dniu świątecznym lub wolnym od pracy. 
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9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady/awarii przedmiotu umowy w terminie określonym 

w ust. 7 Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary umownej, usunąć wadę/awarię lub zlecić usunięcie 

tej wady osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wady/awarii bez 

konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym udziela zgody. 

10. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez 

Zamawiającego Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu 

kosztów przez Zamawiającego. Sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż przedmiot 

zamówienia, umożliwiający realizację zadań wymienionych w pkt. 1.1. Załącznika nr 8 do SIWZ 

oraz ogumieniu L5, powinien być podstawiony do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej 6-go dnia 

roboczego licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

11. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może obniżyć cenę 

odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, jak też 

rozwiązać umowę ( lub odstąpić od umowy) zachowując uprawnienie do żądania naliczenia kar umownych 

oraz odszkodowania. 

12. Z chwilą usunięcia wady, przedmiot umowy zostanie objęty nową gwarancją, w wypadku gdy Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych 

dla Zamawiającego napraw rzeczy objętych gwarancją. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 

13. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę mogą 

być przez Zamawiającego egzekwowane także na podstawie umowy, bez legitymowania się jakimikolwiek 

innymi dokumentami gwarancji.  

14. Wykonawca doręczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentów gwarancji (wraz z warunkami gwarancji), 

jakie otrzymał od producentów na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. 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 tych okolicznościach. W tym 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust.1 lit. c.  

3. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego 

uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust.1 lit. c.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. 

2.  Zamawiający przewiduje następujące zmiany w treści umowy: 
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a) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nieznanych Stronom w chwili 

zawarcia umowy, 

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. Nowa stawka 

VAT obowiązuje od dnia wejścia w życie stosownych aktów prawnych. 

c) obniżenia cen Wykonawcy, zastosowania przez Wykonawcę promocji i dodatkowych upustów, 

d) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

e) zmiana terminu obowiązywania umowy w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie 

Zamawiającego, 

3. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie  

w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. 

 

§ 10 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 

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

 


