
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Projekt umowy  

 

UMOWA DOSTAWY  

zawarta w dniu .....................,  pomiędzy: 

Miastem Zielona Góra 

ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra 

NIP 973-100-74-58 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra 

reprezentowanym przez: 

Rafała Bukowskiego - Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta, przy kontrasygnacie  Katarzyny Hrechoreckiej - 

Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej 

zwanym  dalej  „Zamawiającym” 

a ……………………………………………………………….  z  siedzibą  …………….. przy  ul. ……, 

wpisanym  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  dniu  ……..  roku  w  Sądzie  Rejonowym  w ……… 

pod numerem  …………….  posiadającym   REGON …………, NIP  …………., reprezentowanym przez 

…………   

zwanym  dalej  „Wykonawcą” 

zawarto  umowę następującej treści:                                      

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu zgodny ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ze 

złożoną ofertą fabrycznie nowy samochód brygadowy ze skrzynią ładunkową zaopatrzoną w plandekę 

rocznik ..............., marka………, model…………. o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony , z 

……..miejscami, marka …….., model …………. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z 

dnia…………………….zamieszczonej na platformie zakupowej OpenNexus pod numerem 

ID…………………,która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia wraz z samochodem i wyposażeniem opisanym 

w ofercie dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim. 

4. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca poza dostarczeniem samochodu , o którym mowa w ust. 

1, zobowiązuje się do pierwszego uruchomienia samochodu i przeszkolenia pracowników Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze z zakresu jego obsługi. 

5. Na samochód, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca udzieli co najmniej …. miesięcznej gwarancji na 

podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, oraz co najmniej …. miesięcznej gwarancji na 

perforację blach nadwozia. 



6. Wykonawca zapewnia odpłatny autoryzowany serwis samochodu, o którym mowa w ust. 1, przez 

okres udzielonej gwarancji. 

 

§ 2 

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 270 dni, licząc od daty 

zawarcia umowy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i wydać przedmiot zamówienia 

Zamawiającemu pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 

110, 65-120 Zielona Góra.  

3) Wydanie przedmiotu zamówienia może nastąpić w dni robocze (w rozumieniu art. 8 ust.5 Pzp), w 

godzinach od 7 – 1300. 

4) Wykonawca ma bezwzględny obowiązek powiadomić Zamawiającego (w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem wiadomości e-mail: dz.logistyki@gm.zgora.pl) o dokładnym terminie (dzień oraz 

godzina) dostarczenia przedmiotu zamówienia, na co najmniej 3 (słownie: trzy) dni przed 

planowanym terminem wydania przedmiotu zamówienia. 

5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wydania na własny koszt i ryzyko. Wszelkie 

ryzyka związane z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. ryzyko związane z przypadkowym 

uszkodzeniem i/lub utratą, w tym kradzieżą przedmiotu zamówienia (jego poszczególnych 

elementów) przechodzą na Zamawiającego dopiero z chwilą wydania przedmiotu zamówienia, która 

to czynność zostanie potwierdzona sporządzonym pomiędzy Stronami protokołem odbioru 

przedmiotu zamówienia niezawierającym informacji o stwierdzonych istotnych wadach w 

przedmiocie zamówienia, limitujących możliwości odbioru. 

6) Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy przez osoby zatrudnione z ramienia Wykonawcy do wykonania przedmiotu 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

7) Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru wystawionego przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego podpisanym przez obie Strony, który będzie 

zawierał, co najmniej: 

a) datę i miejsce sporządzenia protokołu;  

b) opis dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z opisem próbnego rozruchu; 

c) potwierdzenie sprawdzenia ilościowo-jakościowego dostarczonego przedmiotu zamówienia; 

d) wymienienie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, dostarczonej przez 

Wykonawcę (tj. m.in.: dokumentacja wymieniona w ust. 8 poniżej); 

e) ewentualne wymienienie  i opis wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu zamówienia, 

wraz z terminem wyznaczonym na ich usunięcie (dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego 

od wad);  

f) podpisy osób upoważnionych (przedstawicieli) każdej ze Stron (względnie w przypadku 

odmowy podpisanie protokołu przez Wykonawcę: przyczyny tej odmowy); 



8) W ramach czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca, w dniu wydania 

przedmiotu zamówienia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wszelkie wymagane SWZ, 

Umową i/lub jej załącznikami, dokumenty dot. tego przedmiotu, w tym m.in.: 

a) fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim; 

b) dokumenty obejmujące warunki gwarancji  

c) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym; 

d) świadectwo homologacji dla pojazdu na terenie RP; 

e) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta; 

f) wszystkie inne, wymagane prawem dokumenty, dopuszczające pojazd do użytku; 

9) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wady istotne, w tym: jest 

niezgodny z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym jej załączników) 

i/lub treścią oferty Wykonawcy, niemożliwe jest jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, jest 

niekompletny, posiada ślady zewnętrznych uszkodzeń i/lub nie dołączono do niego któregoś z 

dokumentów określonych w ust. 8 powyżej, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, 

sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru i opis stwierdzonych niezgodności 

(wad istotnych, limitujących możliwość dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego). Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia, który 

będzie wolny od wad istotnych (termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy 

aniżeli 5 dni kalendarzowych). W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym czynność odbioru 

zostanie powtórzona niezwłocznie po zgłoszeniu ponownej gotowości odbiorowej przez Wykonawcę 

bądź bezpośrednio po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

10) W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia posiada wady nieistotne, 

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia i w protokole odbioru wymieni stwierdzone w 

trakcie czynności odbioru wady nieistotne oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie 

(wyznaczony przez Zamawiającego termin nie może być krótszy aniżeli 3 dni kalendarzowe). 

11) Podstawą uprawniającą Wykonawcę do wystawienia faktury z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia będzie sporządzony przez Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia 

niezawierający stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu zamówienia, limitujących 

możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

12) Dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny 

eksploatacyjne. 

13) W dniu odbioru, Wykonawca ma obowiązek w obecności Zamawiającego dokonać rozruchu i 

ewentualnej regulacji samochodu oraz osprzętu. 

14) W dniu odbioru lub po odbiorze, w uzgodnionym pomiędzy Stronami w treści protokołu odbioru  

terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu w siedzibie Zamawiającego 

(dla maksymalnie 2 osób, wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie poprawnej pracy, 

konserwacji i bezpiecznej obsługi pojazdu (w tym sprzętu) składającego się na przedmiot 

zamówienia.  

 

 



§ 3 

1. Zamawiający, zgodnie ze złożoną  ofertą, zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy cenę z podatkiem 

VAT w wysokości .............................. zł (słownie: ......................................................... złotych /100), w 

tym ....... % podatku VAT w kwocie ........................... zł. 

2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Podstawą do wystawienia Faktury VAT będzie komisyjny protokólarny odbiór przedmiotu zamówienia 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli wyznaczonych przez zamawiającego. 

4. Należność, o której mowa w ust. 1 zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 

  bankowy o numerze ………………………………………………………… prowadzony przez 

………………………………………………………………………………………. 

§ 4.  

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury. 

Fakturę należy wystawić na:  

                                   Nabywca:   Miasto Zielona Góra,  

                                                  ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, 

                                                  NIP 973-100-74-58,  

                                   Odbiorca:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  

                                                  ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra.  

 

Fakturę należy przekazać w formie papierowej na adres Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  ul. 

Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra lub elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF), skrzynka PEPPOL/NIP 9291925640.               

2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty złożenia jej  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 

lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, przelewem 

wyłącznie na rachunek bankowy zgłoszony i ujawniony w wykazie podatników zwanym „Białą listą 

podatników Vat” prowadzoną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek bankowy 

wykazany na „Białej liście podatników Vat” Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze za 

wykonane zamówienie.   

 

 § 5 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Dostawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w §1 z udziałem 

Podwykonawcy (-ów) .............................................(jeśli dotyczy) za działania lub zaniechania którego (-

ych) ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) wymaga zawarcia 

umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą pomiędzy Dostawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. mowy o 

podwykonawstwo stanowią załączniki do umowy. 



3. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy 

podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączną maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, wynosi 10% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt. ust. 1 Umowy.  

3. 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 7 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 

1) zmiana terminu dostawy pojazdu:  

a) w przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od stron umowy mieszczących się w granicy 

zwykłego ryzyka związanego z ich działalnością. Skutkiem tych zmian umowy może być zmiana 

terminu dostawy pojazdu o czas wystąpienia zdarzeń losowych, określonych w protokole z 

określenia czasu wystąpienia zdarzeń losowych podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Ewentualne wystąpienie zdarzeń losowych, które skutkowałoby przesunięciem 

terminu realizacji dostawy pojazdu, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Strony 

nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie 

zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj 

trudne do przewidzenia, którego skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie 

utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie. 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia:  

a) przewiduje się zmianę wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT. Zmiana 

ustawowej wysokości VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia od daty 

wprowadzenia zmiany. Podatek w nowej wysokości dotyczy tylko niezrealizowanej części 

zamówienia; 

b) zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w oparciu o klauzulę 

waloryzacyjną, o której mowa w art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP. W przypadku konieczności 

zastosowania klauzuli waloryzacyjnej strony powinny poinformować się wzajemnie o tym fakcie 

z 14-cio dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej 

zmiany. 



c) Strony przyjmują, że klauzula waloryzacyjna będzie stosowana w oparciu o wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za ostatni kwartał przed dokonaniem powiadomienia. W przypadku, gdyby ww. 

wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, 

najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

d) Waloryzacja może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany umowy. Dokonanie waloryzacji 

powoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymagającą sporządzenia aneksu do umowy i 

może dotyczyć wyłącznie dostaw pozostałych do wykonania na dzień zawiadomienia o zmianie. 

e) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 5% poziomu cen materiałów lub kosztów przyjętych 

do określenia wartości cen przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 .1 umowy. 

f)  Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w umowie wynikająca z 

zastosowania powyższych postanowień dotyczących waloryzacji nie może przekroczyć 

wartości 5% wynagrodzenia określonego w umowie w chwili jej zawarcia. 

g)  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w sposób określony w pkt. 2) 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli zostały spełnione 

przesłanki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

h)      W przypadku uchybienia obowiązku określonego w pkt g) Zamawiającemu przysługuje prawo 

do naliczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy. 

2. Zmiany w Umowie, stosownie do postanowień ust. 1 powyżej, będą dokonywane po uzgodnieniu ich 

zakresu i warunków przez Strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

W odpowiedzi na pisemny wniosek jednej ze Stron o zmianę Umowy, który powinien zawierać 

przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian oraz szczegółowego uzasadnienia ich 

wprowadzenia, druga Strona powinna wskazać, czy zmiana Umowy jest w jej ocenie możliwa i na jakich 

warunkach może nastąpić, zmiany nie mogą naruszać przepisów ustawy Pzp. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

Wszelkie załączniki stanowią integralna część umowy. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

……………………………..                                                         ……………………… 


