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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Umowa (projekt) 
 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Toruniu,  

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781,  

nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr rejestrowy 000001386, wysokość kapitału zakładowego 

18.190.900,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy pojazd ciężarowy typu 

hakowiec, marka/model podwozia pojazdu ……..., marka/model zabudowy (urządzenia hakowego) ……., 

o udźwigu do 26 ton, w ilości 1 szt., przeznaczony do obsługi kontenerów załadunkowych, wykonanych 

zgodnie z normą DIN 30722, o długości min. 5000 mm, max 6500 mmm, będących na wyposażeniu w 

Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a, gm. Brześć 

Kujawski, zwany w dalszej treści umowy „pojazdem”. Szczegółowe parametry techniczne pojazdu 

precyzuje specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy spełnia wszystkie wymagania 

stawiane przez Zamawiającego, jest kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, wykonany 

zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez producenta. 

3. W dniu odbioru pojazdu, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przekaże 

nieodpłatnie Zamawiającemu n/w dokumenty: 

a) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 

b) decyzję dopuszczającą system hakowy do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego, 

c) instrukcje obsługi i eksploatacji podwozia i zabudowy w języku polskim, 

d) katalog z kodami i komunikatami komputera pokładowego w języku polskim, 

e) katalog części zamiennych podwozia i zabudowy (preferowany w języku polskim), 

f) deklaracje zgodności (CE) w języku polskim, 

g) książka gwarancyjna podwozia, 

h) książka gwarancyjna zabudowy, 

i) harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i zabudowy. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do ….. tygodni od daty podpisania umowy. 

2. Przekazanie pojazdu, nastąpi w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 

gm. Brześć Kujawski, Machnacz 41a, zwanym w dalszej części umowy „RZUOK”. 
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3. O terminie dostawy pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na minimum 3 dni 

przed dostawą. 

4. Na okoliczność przekazania pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy, zostanie sporządzony 

protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy, potwierdzający 

bezusterkowy odbiór pojazdu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pojazdu oraz naliczenia kar umownych zgodnie 

z § 7 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w okolicznościach, gdy dostarczony pojazd nie spełnia parametrów 

technicznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru, w ramach którego nastąpi uruchomienie pojazdu oraz przeprowadzenie 

testów, zostaną stwierdzone wady/awarie/usterki, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli wady/awarie/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu 

ich usunięcia, 

b) jeżeli wady/awarie/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, po raz drugi na koszt 

Wykonawcy, 

c) w protokole zdawczo-odbiorczym zostaną uwzględnione wszystkie wady/awarie/usterki stwierdzone 

podczas odbioru przedmiotu umowy i zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie 

tych wad/awarii/usterek, 

d) Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych 

wad/awarii/usterek i żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru przedmiotu umowy. 

Odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 jest wynagrodzenie określone zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy, na łączną kwotę: 

Cena netto: ......................................... zł  

VAT .......... % ............................ zł 

Cena brutto: ................................................ zł (słownie: .............................................................................. 

........................................................................................................................................................................) 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  

w szczególności: koszt zakupu fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec, koszt dostarczenia 

do RZUOK, koszt szkolenia pracowników Zamawiającego, koszt gwarancji, koszty przeglądów pojazdu w 

okresie gwarancji przez autoryzowany serwis w tym koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, płynów, 

smarów, koszty dojazdu serwisu do zabudowy do RZUOK i pozostałe koszty jeżeli występują w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania faktury VAT 

za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie podpisany przez 

przedstawicieli obu stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

6. W przypadku wystąpienia wady/awarii/usterki w dostarczonym pojeździe, od chwili jego przekazania 

Zamawiającemu a przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, płatność 

ulega wstrzymaniu do czasu naprawy pojazdu przez serwis Wykonawcy. Podstawą do uruchomienia 

płatności będzie podpisany przez obie strony protokół z naprawy i uruchomienia pojazdu potwierdzający 



 Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.20/29/11/19 

Strona 3 z 5 

 

prawidłowe jego działanie, z zastrzeżeniem, że termin określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, rozpocznie 

swój bieg od daty podpisania przedmiotowego protokołu. 

§ 4 

Wykonawca w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia 

wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i eksploatacji 

dostarczonego podwozia i zabudowy. 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na podwozie na okres 24 miesięcy (pełna gwarancja) i na 

zabudowę na okres 12 miesięcy, liczony od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu protokołem, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. W czasie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie usterki 

wynikające z wad konstrukcyjnych, uszkodzenia materiałów lub wadliwego wykonania pojazdu (podwozia 

lub zabudowy) wraz z kosztami dojazdu serwisu do RZUOK.  

3. Nieprzekraczalny czas przybycia autoryzowanego serwisu 48 h od momentu otrzymania pisemnego 

zgłoszenia wady/awarii/usterki podwozia lub zabudowy (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu 

do pojazdu). Zgłoszenia będą przesyłane e-mailem na adres podany w § 11 niniejszej umowy. 

4. Wszelkie wady podwozia lub zabudowy, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 5 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia awarii na koszt Wykonawcy. 

5. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony ust. 4 niniejszego paragrafu, w zależności od 

złożoności stwierdzonej wady podwozia lub zabudowy. W takiej sytuacji, Wykonawca winien złożyć 

stosowny wniosek do Zamawiającego, z jednodniowym wyprzedzeniem, który wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

6. Za wady ukryte przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność również z tytułu rękojmi, której 

bieg rozpoczyna się od daty podpisania protokołu bezusterkowego przekazania pojazdu, o których mowa 

w § 2 ust. 4 niniejszej umowy i trwa 2 lata.  

7. Nie wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu lub terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, lub nie dostarczenie pojazdu 

zastępczego, uprawnia Zamawiającego do:  

a) przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w wybranym przez siebie serwisie na koszt Wykonawcy i/lub 

wydzierżawienia pojazdu zastępczego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

kosztów napraw i/lub kosztów dzierżawy pojazdu zastępczego, poniesionych przez Zamawiającego,  

w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia takiego żądania, 

b) żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia co najmniej jeden przegląd okresowy Zamawiającemu na: 

a) podwozie w autoryzowanym serwisie, zlokalizowanym w odległości do 100 km od RZUOK, tj.: 

………………………….…………………………………………….………………………………….; 
/nazwa i adres serwisu/ 

b) zabudowę na terenie RZUOK; 

które będą odbywały się zgodnie z harmonogramem przeglądów otrzymanym od Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, w szczególności: koszty 

dojazdu serwisu do zabudowy do RZUOK, koszty robocizny, koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, 

płynów, smarów i inne koszty. 

3. Zgłoszenia na wykonanie przeglądów będą dokonywane na piśmie i przesłane przedstawicielowi 

Wykonawcy w formie e-mail, na adres podanym w § 11 niniejszej umowy.  

4. Przeglądy podwozia pojazdu i zabudowy będą dokonywane w terminie do 5 dni roboczych liczonych od 

momentu otrzymania zgłoszenia. 

§ 7 
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1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, w wysokości: 

a) 15% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku 

stwierdzenia, iż dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w niniejszej umowie lub nie jest 

zgodny ze złożoną ofertą, Zamawiający ma prawo do odmówienia przyjęcia pojazdu oraz do odstąpienia 

od umowy; 

b) 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w dostarczeniu pojazdu, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

Jeżeli opóźnienie w dostawie pojazdu przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości, o której mowa w ust. 2 lit a) niniejszego 

paragrafu; 

c) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie 

gwarancji i rękojmi, liczony odpowiednio od terminu usunięcia wad wyznaczonego przez 

Zamawiającego przy odbiorze albo od upływu terminów określonych w § 5 ust. 4 lub § 5 ust. 5 niniejszej 

umowy; 

d) 0,03% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każde  

24 godziny opóźnienia przybycia serwisu, liczone od upływu terminu określonego w § 5 ust. 3 niniejszej 

mowy; 

e) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przeglądu podwozia lub zabudowy, liczony od terminu określonego w § 6 ust. 

4 niniejszej mowy; 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1; 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

5. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w  ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia przysługującemu 

Wykonawcy lub dokonać obciążenia Wykonawcy notą obciążeniową, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca ma prawo dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac 

realizowanych przez podwykonawców. 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, 

zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 9 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

z wyjątkiem zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e i zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz gdy: 
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1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia. 

2) Nastąpi zmiana stawki podatku VAT. 

3) Nastąpi zmiana osób reprezentujących strony w umowie. 

4) Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego 

terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się 

przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć 

lub zgon Wykonawcy. 

§ 10 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami. 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa. 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

§ 11 

Osoby do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. …………………… e-mail …………………… 

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

- ze strony Wykonawcy:  …………………………… tel. …………………… e-mail …………………… 

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

§ 12 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

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

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna pojazdu ciężarowego typu hakowiec 

2 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 

3 Załącznik nr 3 
Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 10 niniejszej 

umowy 
 


