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Umowa  na dostawę pojazdu specjalnego do wywozu kontenerów z odpadami komunalnymi  

nr ___________  (zwana dalej Umową) 

zawarta w Trzemesznie ………………………… 2020 r., pomiędzy 

REMONDIS AQUA TRZEMESZNO SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Trzemesznie (kod pocztowy:  

62-420), przy ulicy 1 Maja 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000508338, o kapitale zakładowym w wysokości 1.760.500,00 zł,  

NIP 784 249 21 25, REGON 302 744 468,  

reprezentowaną przez: 

1) pana Krzysztofa Tomczaka – Prezesa Zarządu oraz 

2) pana Pawła Krysińskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” z jednej strony 

a 

…… 

 

zwaną/ym/ymi w dalszej treści Umowy „WYKONAWCĄ” z drugiej strony 

 

przy czym Zamawiający i Wykonawca zwani będą w dalszej treści łącznie (Zamawiający i 

Wykonawca) „Stronami”, a osobno zaś (Zamawiający albo Wykonawca) „Stroną” 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawę pojazdu specjalnego do wywozu kontenerów z odpadami komunalnymi”,  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej „Pzp”) 

 

Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 [PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa używanego pojazdu specjalnego do wywozu 

kontenerów z odpadami komunalnymi (dalej zwanym: „Pojazdem”), zgodnie z Formularzem 

Ofertowym z … stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy: marka pojazdu: ……………….., 

model: ………………, nr VIN ……………………. na warunkach określonych w Umowie i 

spełniającego warunki techniczne i formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej zwanym „SIWZ”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego w pełni 

sprawny pojazd, wolny od wad fizycznych, odpowiadający pod względem jakości 

wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na 

terytorium UE przedmiot Umowy o parametrach technicznych określonych w SIWZ. 

3. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest zarejestrowany w Polsce i posiada aktualne badania 

techniczne. 
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§ 2 [DOSTAWA POJAZDU] 

1. Pojazd zostanie przekazany Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości dostarczenia przedmiotu 

Umowy na adres e-mail Zamawiającego. 

3. Do dostawy Pojazdu Wykonawca załączy formularz protokołu odbioru Pojazdu, 

potwierdzający zgodność dostawy z przedmiotem zamówienia i wymagane przez 

Zamawiającego właściwości oraz parametry techniczne Pojazdu. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zostanie zatwierdzony przez Pojazd w chwili dostawy 

Pojazdu. W przypadku braku załączenia do dostawy formularza protokołu odbioru, 

Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy Pojazdu. 

5. W trakcie odbioru Pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Kartę pojazdu; 

2) Dowód rejestracyjny; 

3) Komplet dokumentów i 2 komplety kluczy. 

 

§ 3 [WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI] 

1. Wartość całości zamówienia wynosi: …………………… zł netto (słownie: ……………………..) 

oraz należny podatek VAT w wysokości …………………………. zł (słownie: ………………….), 

co daje łącznie kwotę brutto w wysokości …………………….. zł (słownie: …………………..). 

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

zamówienia w tym ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających  

lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia i sporządzeniu 

protokołu zdawczo - odbiorczego.  

4. Termin zapłaty będzie wynosić do 30 ni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo 

wystawionej fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 [GWARANCJA] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 6-miesięcznej gwarancji na czas pracy na dostarczony 

Pojazd, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia Pojazdu do 

siedziby Wykonawcy, bądź innego wskazanego przez Wykonawcę miejsca. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady, w tym za wady ukryte  

oraz wynikłe w okresie eksploatacji Pojazdu zmniejszające jego wartość użytkową i 

estetyczną. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wykonania 

naprawy Pojazdu w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin licząc 

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.  

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem usterek ponosi Wykonawca.  

6. W przypadku niemożności wykonania naprawy w siedzibie Zamawiającego,  

koszt przygotowania pojazdu do transportu, koszt transportu z siedziby Zamawiającego do 

serwisu i z serwisu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

7. Czas naprawy, o której mowa w ust. 6 nie może przekroczyć 96 godzin od momentu 

zgłoszenia.  

 

§ 5 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1;  

b) za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia;  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.  

3. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 6 [NADZÓR NAD UMOWĄ] 

1. Nad realizacją Umowy nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie:  

imię i nazwisko: ………………………. 

stanowisko/funkcja: ………………………….. 

tel.: ………………………….. 

e-mail: …………………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy nadzór sprawować będzie:  

imię i nazwisko: ………………………. 

stanowisko/funkcja: ………………………….. 

tel.: ………………………….. 

e-mail: …………………………………….. 
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§ 7 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych treścią Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 
 

 

 

 

ZA ZAMAWIAJĄCEGO: ZA WYKONAWCĘ: 

podpis: _________________________ 

[imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja] 

podpis: _________________________ 

[imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja] 

 

 


