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UMOWA IW/Nr ..... ./OZ/2018 

zawarta w dniu ........ . .... 20 I 8 roku w Grudziądzu pomiędzy: 

Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu, 
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza nr 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010351, kapitał zakładowy 63 641 500,00 zł, Regon 
870485618, NIP 876-18-72-491, zwaną w dalszej części umowy „Kupującym", reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Dąbrowskiego -Prezesa Zarządu 
a: 
·· ·· ········································· ......... ·················· ........................ ··········· ···················, 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym", reprezentowanym przez: 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowego 

samochodu c1ęzarowego z zabudową śmieciarki", przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do Kupującego fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego na podwoziu marki ....... ............ .. , zabudowanego urządzeniem przeznaczonym do 

zbiórki i transportu odpadów komunalnych, typu ............... o pojemności .......... , zwanego 
w dalszej części „pojazdem" lub „śmieciarką". 

2. Szczegółową specyfikację techniczną pojazdu określa załącznik nr 1 do umowy - wyciąg 

z Formularza ofertowego Sprzedającego z dnia .......... .............. , stanowiący integralną część 
umowy. 

3. W ramach przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) dostarczenia pojazdu na własny koszt i ryzyko do siedziby Kupującego: Zakład Gospodarki 
Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza; 

2) przeprowadzenia próby eksploatacyjnej dostarczonej śmieciarki; 

3) przeprowadzenia podstawowego instruktażu wyznaczonego personelu Kupującego w zakresie 

poprawnej eksploatacji (obsługi i konserwacji) śmieciarki. Instruktaż przeprowadzony będzie na 
miejscu dostawy dla sześciu pracowników, w czasie niezbędnym do nabycia umiejętności 
prawidłowej eksploatacji pojazdu; 

4) udzielenia gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

4. Sprzedający oświadcza, że dostarczona w ramach realizacji przedmiotu umowy śmieciarka: 

a) jest fabrycznie nowa i wykonana z nowych części , 

b) została wyprodukowana nie wcześniej niż w 2018 roku, 

c) spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymagania 

określone obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w szczególności do poruszania się po 
drogach publicznych na terenie Polski zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 
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o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). 

§2 
Termin realizacji umowy 

l. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do ..... 

··········2018 r. 
2. Za terminową realizację przedmiotu umowy uważa się podpisanie w terminie wskazanym 

w ust. 1 protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 2. 
3. Kupujący może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1 b, Id i Ie ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 
2) Sprzedający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej , że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Kupujący udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii 

Europejskiej. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

§3 
Wzajemne zobowiązania Stron Umowy 

1. Sprzedający zobowiązany jest wykonać zakres określony przedmiotem umowy zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przyjętą przez 

Kupującego ofertą z dnia ............ w ramach ceny, o której mowa w§ 5 ust. 1. 
2. Sprzedający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia, zgodnie 

z wymaganiami prawnymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a także konieczne doświadczenie 

w realizacji tego typu dostaw. 
3. Sprzedający dostarczy wraz z pojazdem następujące dokumenty: 

1) fabryczną instrukcję obsługi śmieciarki , w tym wykaz prac obsługi codziennej i okresowej, 

2) dokumentację techniczno-ruchową, 

3) książkę pojazdu, 
4) certyfikat zgodności CE, 
5) świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski, 
6) świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego lub dokument jednostkowego 

dopuszczenia, 
7) dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna), 

8) katalog części zamiennych, 
9) wykaz punktów sprzedaży części zamiennych pojazdu oraz adresy autoryzowanych punktów 

serwisowych. 
4. W przypadku przedłożenia wskazanych powyżej dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

sporządzonych w języku obcym, Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć ich tłumaczenie na język 
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polski. 

5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. I. 
6. Kupujący zobowiązany jest do terminowej zapłaty ceny, określonej w§ 5. 

7. Strony zobowiązane są współdziałać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

§4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przekazanie przedmiotu umowy na rzecz Kupującego nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
końcowego. 

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się podpisanie protokołu odbioru 

końcowego z klauzulą „bez uwag" . 
3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady: 

1) nadające się do usunięcia, Kupujący odmówi odbioru do czasu ich usunięcia. 

W protokole odbioru strony wskażą rodzaje wad i usterek oraz wyznaczą termin 
ich usunięcia, 

2) nie nadające się do usunięcia, Kupujący może według własnego wyboru żądać obniżenia ceny 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej lub odstąpić od umowy albo domagać 
się wykonania umowy przez Sprzedającego po raz drugi w zakresie wad, które nie nadają się do 

usunięcia, lub też Kupujący może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wad nie 

nadających się do usunięcia osobie trzeciej na koszt Sprzedającego. W takim przypadku 

Sprzedający pokryje Kupującemu wszelkie poniesione z tego tytułu szkody. Istnienie wad oraz 
wartość obniżonej ceny zostanie określona w protokole sporządzonym przez strony. 

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na konieczność usunięcia 

stwierdzonych wad, Kupujący poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 3, uprawniony jest także do 

naliczania kar umownych, o których mowa w§ 6 ust. 2 pkt 1. 

5. Sprzedający nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. 

§5 

Sposób i termin zapłaty 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Sprzedający otrzyma cenę netto 
w wysokości ................. .. ...... zł (słownie złotych: ......... ............... ) do której zostanie 

doliczony podatek od towarów i usług VAT wg aktualnie obowiązujących stawek 
w wysokości. ....... . ................. zł (słownie złotych: .. .... ................ ... ..... ), co daje cenę brutto 
w wysokości . . ............. ........... zł (słownie złotych : .................... . .... .... ..... ... . .. . ... ). 

2. Cena, o której mowa w ust. l , jest stała i niezmienna przez czas trwania umowy. 

3. Strony niniejszej umowy nie przewidują możliwości powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

lub opłat, innych niż przewidziane niniejszą umową. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag", 

o którym mowa w§ 4 ust. 2 podpisany przez strony lub ich przedstawicieli. 
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia 

Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

7. Sprzedający nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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8. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. 

O wszelkich zmianach w tym zakresie, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Kupującego. 

9. Za nieterminowe regulowanie należności , Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

§6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązującą 

formą odszkodowania będą mogły być niżej określone kary umowne. 
2. Kupujący może żądać od Sprzedającego kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - O, I% ceny brutto, o której mowa w§ 5 ust. I , za 
każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w§ 2 ust. I; 

2) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi- O, I % 

ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. I, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie usterek lub wad, zgodnie z § 7 ust. 4; 

3) za opóźnienie w dostarczeniu pojazdu zastępczego, o którym mowa w§ 7 ust. 5 -0, 1 % ceny brutto, 
o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na 

dostarczenie pojazdu zastępczego; 
4) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności , leżących po stronie 

Sprzedającego w wysokości I O % ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. I; 

5) za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności leżących po stronie 

Sprzedającego w wysokości 1 O % ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 
3. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, Kupujący ma prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 
4. Sprzedający upoważnia Kupującego do potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
5. Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości I O % ceny brutto, 

o której mowa w § 5 ust. I, w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada, z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Kupującego na podstawie art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§7 
Gwarancja i rękojmia 

I. Sprzedający zapewnia należytą jakość dostarczonej, w ramach realizacji umowy śmieciarki 

i w związku z tym udziela Kupującemu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy 

(dwudziestu czterech miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą 

,,bez uwag". 
2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji będzie polegało na usuwaniu przez Sprzedającego usterek 

lub wad pojazdu albo na dostarczeniu pojazdu zastępczego. 
3. Zawiadomienie o zaistniałej wadzie lub usterce Kupujący przesyła drogą elektroniczną na adres 

e-mai l: . ..... ....... . .... ..... .. Przesłanie przez Kupującego zgłoszenia o zaistniałej wadzie lub usterce 



Numer postępowania: ZP2/2018/PN/OZ Załącznik nr 5 do SIWZ 
uznaje się za dostarczone w dniu przyJęc1a oświadczenia przez serwer Sprzedającego 

i zarejestrowania na nim odpowiednich danych. 
4. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o terminie przystąpienia do usunięcia wad 

i usterek oraz zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

zawiadomienia o zaistniałej usterce lub wadzie. 

5. W przypadku naprawy gwarancyjnej, mającej trwać dłużej niż 7 dni od dnia zawiadomienia 

o zaistniałej usterce lub wadzie, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu niezwłocznie 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, 

nieodpłatnie pojazd zastępczy o parametrach technicznych podwozia i zabudowy porównywalnych do 
pojazdu podlegającego naprawie. 

6. W przypadku stwierdzenia usterki lub wady elementu pojazdu, który był już trzykrotnie naprawiany, 

Sprzedający zobowiązany jest wówczas, w ramach obowiązków gwarancyjnych, do dostarczenia 

Kupującemu nowego elementu pojazdu wolnego od wad, o wymaganych parametrach jakościowych 
i technicznych. 

7. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad i usterek lub odmowy ich usunięcia, Kupujący może 

powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Sprzedającego. 
8. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, a w przypadku usuwania 

usterek ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek lub wad. 
9. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, 

w tym załatwienie wszelkich formalności związanych z: usunięciem usterki lub wady, demontażem 
elementów pojazdu, transportem do naprawy gwarancyjnej i odbiorem z naprawy, pokrywa 
w całości Sprzedający. 

I O. Niezależnie od uprawnień z gwarancji, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień 

z rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§8 
Polityka firmy 

Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać obowiązujące u Kupującego przepisy z zakresu bhp, p.poż. 
i ochrony środowiska (Polityka Firmy dostępna na stronie http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

§9 

Osoby uprawnione do kontaktów 

I. Z ramienia Kupującego realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie: Pan Bartosz Herzke, 
tel. +48 694 419 505. 

2. Z ramienia Sprzedającego realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie ............... , 
tel. ........... . ............ . 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy dotyczące jej istotnych postanowień mogą być dokonywane 
w zakresie wskazanym w SIWZ i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie inne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
i również wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Sprzedającego. O wszelkich zmianach 
adresowych, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego w formie pisemnej. 

§ 11 

Stosowanie przepisów 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, która stanowi 
integralną częsc umowy, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Rozwiązywanie sporów 

1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć na 

drodze polubownej. 
2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, właściwym do ich 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Toruniu. 

§ 13 
Liczba egzemplarzy umowy 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

Załączniki: 

I. Wyciąg z Formularza ofertowego Sprzedającego z dnia ................ . 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 


