
Załącznik nr 5 do SWZ 

Projekt umowy  
(zostanie uzupełniony w zależności od złożonej oferty) 

 
 

UMOWA NR …………….……. 
 
 
zwana dalej Umową, zawarta w dniu  ………………………….. roku w Nowym Żmigrodzie  
pomiędzy: 
Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jasielska 25, 38-230 

Nowy Żmigród  reprezentowaną przez: 

1. ……………………… 
zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
…………………………………….… z siedzibą w …………, NIP …………………………..…..,  
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………….………. 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
łącznie zwanymi „Stronami”. 
 
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm., dalej zwanej jako „ustawa Pzp”)zawarta została 
niniejsza umowa następującej treści: 
 

§1.   
PRZEDMIOT UMOWY 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć, dostarczyć, przenieść własność na 
ZAMAWIAJĄCEGO i wydać mu w ramach zadania  pn. Dostawa nowej minikoparki 
dla potrzeb Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w 
Nowym Żmigrodzie „ spełniającym minimalne wymagania techniczno-użytkowe 
wyszczególnione w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącym 
integralną część Umowy, zwanymi dalej „Przedmiotem umowy”. 

2. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU Przedmiot umowy z uzupełnionym 
niezbędnym  poziomem paliwa i płynów eksploatacyjnych. 

3. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z momentem 
podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, po uprzednim 
wykonaniu przeszkolenia. 

 
 



§ 2.  
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość całkowita Umowy wynosi brutto: .......................................................................... zł 
(słownie: ................................................................................................................. zł), w tym:  
1) wartość netto Umowy wynosi: ……………… zł,  
2) wartość podatku od towarów i usług (VAT) …..% wynosi ............................................ zł. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru 
faktycznego  pojazdu (sprzętu) bez zastrzeżeń i uwag oraz przeprowadzenie szkolenia 
operatora. Protokół z tych czynności będzie podpisany przez przedstawicieli obu 
Stron. 

3. Faktura za zakupiony pojazd wystawiona będzie na Zamawiającego . 
4. Cenę jednostkową brutto pojazdu ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY w terminie 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, 
po uprzednim odbiorze faktycznym pojazdu potwierdzonym protokołem odbioru bez 
zastrzeżeń, podpisanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Faktura WYKONAWCY będzie wystawiona w języku polskim lub musi posiadać polską 
wersję językową (w przypadku podatnika spoza terytorium RP). 

6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 

§ 3.   
TERMIN REALIZACJI 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wydania kompletnego przedmiotu umowy w 
terminie ……….od dnia podpisania umowy.  

2. WYKONAWCA, na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązuje się do pisemnego 
informowania go o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach 
w realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4.  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w następujących etapach:  

1) Etap I - odbiór techniczno-jakościowy pojazdu w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO; 
2) Etap II - szkolenie z obsługi wraz z instruktażem użytkowania w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

2. Odbioru techniczno - jakościowego pojazdu dokona 3-osobowa komisja 
przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o 
gotowości do przeprowadzenia transportu (dostawy) oraz odbioru techniczno-
jakościowego pojazdu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie 
dokonywane jest w formie  telefonicznej na nr …………………………….  lub na e-maila: 
…………………………………. WYKONAWCA jest zobowiązany do transportu przedmiotu 
zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt. Podczas odbioru 
techniczno-jakościowego WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU 



następujące dokumenty w języku polskim: instrukcję obsługi wraz z katalogiem części 
zamiennych, kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności z CE 

3. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, 
po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez 
Strony. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków 
umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego (w tym miejsca do 
wyładunku). 

4. Odbiór faktyczny pojazdu odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY po pozytywnym 
dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego dokona komisja, w 
skład której będą wchodzili przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co 
najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. Odbiór faktyczny będzie polegał na 
sprawdzeniu stanu Przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia 
zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego oraz SWZ i ofertą 
WYKONAWCY. Protokół odbioru faktycznego dla przedmiotu umowy zostanie 
sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla 
ZAMAWIAJĄCEGO,  i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli 
Stron.  

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego Przedmiotu 
umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub 
wymiany Przedmiotu umowy lub elementów Przedmiotu umowy na wolny/-e od 
usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 
usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY 
oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron. Ustęp ten nie narusza 
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o 
których mowa w ust. 5 odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu 
usterek, dalszy tok postępowania zgodny z ust. 2 lub 4.  

7. WYKONAWCA przeprowadza na własny koszt szkolenie wraz z instruktażem 
użytkowania, dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO  (jedna osoba - operator). 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO podczas odbioru faktycznego i 
jest warunkiem jego pozytywnego zakończenia. Protokół z przeprowadzonego 
szkolenia zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
ZAMAWIAJĄCEGOi WYKONAWCY. 

 
 

§ 5.   
GWARANCJA 

1. WYKONAWCA udziela: 
- ............................................................................................  gwarancji na pojazd wraz z osprzętem, 

zwanej dalej „gwarancją”. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem 
udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady 
oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody 



w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO, będące następstwem ujawnionych wad Przedmiotu 
umowy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu 
odbioru faktycznego poszczególnych części Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń 
(uwag), w trybie o którym mowa w § 4 ust.4. 

3. Obowiązki gwaranta pełni WYKONAWCA, przy czym wykonanie napraw 
gwarancyjnych WYKONAWCA może zlecić innemu podmiotowi, na własną 
odpowiedzialność i na własny koszt.  

4. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 
wszelkich zaistniałych wad  i uszkodzeń Przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy 
lub wymiany - według wyboru ZAMAWIAJĄCEGO: podzespołów, wyposażenia, części, 
które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone 
na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej 
sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady 
Przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

5. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i 
podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach 
ZAMAWIAJĄCY może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych. 

6. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą 
w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, 
transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie 
inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady 
obciążają WYKONAWCĘ. W przypadku  zaistnienia w okresie gwarancji konieczności 
przemieszczenia Przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie 
można usunąć (wykonać) w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczenie Przedmiotu 
umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO dokonuje się na 
koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ  
a ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego 
przemieszczenia sprzętu WYKONAWCA dokona koniecznych napraw w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie wady Przedmiotu umowy - 
ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem faksu na lub poczty elektronicznej. Do 
okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie 
WYKONAWCY w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę 
wyższą.  

8. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres 
gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady 
Przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia 
wymiany. 

9. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad Przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 7 
terminie, ZAMAWIAJĄCY może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w 
wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko WYKONAWCY.W takim przypadku 



ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom 
poniesionym na usunięcie wad Przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, 
a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej 
nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych,  które będą 
naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad Przedmiotu umowy przez 
osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na 
Przedmiot umowy. 

10. W przypadku  rozbieżnych  stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych 
STRONY mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej 
ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony 
w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo 
wyboru eksperta przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU. W przypadku, gdy 
wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko ZAMAWIAJĄCEGO, wówczas 
WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU całości kosztów 
wykonania ekspertyzy. 

 
 

§ 6.   
KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następującej wysokości: 

1) 0,2% wartości całkowitej Umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki w wydaniu Przedmiotu umowy ponad termin, o którym mowa w § 
3 ust. 1, jednakże nie więcej niż 5% wartości całkowitej Umowy brutto; 

2) 0,1% wartości całkowitej Umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki w reakcji serwisu i wykonania naprawy w okresie gwarancji, 
jednakże nie więcej niż 1% wartości całkowitej Umowy brutto; 

3) 5% wartości całkowitej Umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, 
gdy ZAMAWIAJĄCY rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy 
WYKONAWCY. 

2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% 
wartości całkowitej Umowy brutto. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody oraz prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
WYKONAWCY. 

4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na zasadach 
określonej w art. 456 ust.1 ustawy Pzp. 

5. Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty 
obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie w niej wskazanym. 

 
 



§ 7. 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. Strony Umowy zgodnie  oświadczają, że w przypadku  powstania sporu na tle realizacji 
niniejszej Umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polskisąd powszechny 
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W sprawach nie objętych Umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego 
kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ praw i obowiązków, w tym wierzytelności, 
wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO. 

 
 

§ 8.  
ZAKRES DOZWOLONYCH ZMIAN UMOWY 

1. Zmiany Umowy  wymagają  formy  pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być 
dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

2. Strony przez  istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które 
wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz w zakresie:  
1) Terminu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji gdy: 
 zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację Umowy, w 

szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, 

 zagrożone byłoby terminowe  realizowanie zadania i płatności z powodu 
ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta 
nadrzędnego,  

 w przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury,  
 zaistnienia siły wyższej,  
 sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego, np. w 

związku  z COVID-19,  
 w sytuacji pojawienia się innych nieprzewidzianych i niezawinionych przez Strony 

okoliczności uniemożliwiających terminową realizację Umowy, itp. 
2) Parametrów technicznych elementów wyposażenia Przedmiotu umowy - w 
przypadku, gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub 
niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest 
dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż 
parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia. 
3) Miejsca dostawy i odbioru, w przypadku, gdyby było zagrożone zachowanie 
ciągłości innych dostaw sprzętowych lub w przypadku pojawienia się nagłych sytuacji 
związanych z stanem epidemiologicznym.  
4) Dostosowania  postanowień niniejszej Umowy lub Przedmiotu umowy i jego 
wyposażenia do nowych przepisów prawa – w przypadku zmiany przepisów prawa. 



5) Wartości Przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust 1 Umowy, w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto 
pozostaje bez zmian. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. od 1) do 4) zmiany będą 
dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.Każda ewentualna 
zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia. 

 
§ 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wskazane na wstępie Umowy adresy Stron stanowią adresy do korespondencji. 

W przypadku ich zmiany, Strona właściwa  zobowiązana jest do powiadomienia 
drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej 
zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do 
Strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia –
oraz oferta przetargowa WYKONAWCY. 

3. Postanowienia SWZ, o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej Umowie, posiadają 
moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej Umowy. 

4. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest ZAMAWIAJĄCY. 
Klauzula informacyjna znajduje się w treści SWZ.   

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2 
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i  1 egzemplarz dla WYKONAWCY. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
 
 

 
 

       WYKONAWCA:                                                                                                ZAMAWIAJĄCY: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


