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                                                                                                                                   Załącznik Nr 6 

UMOWA Nr SM/10/2019 - PROJEKT 

              zawarta w dniu ........................  r. z Wykonawcą  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zm.) o szacunkowej 

wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na 

zadanie pod nazwą:  

„Dostawa samochodu ssąco-ciśnieniowego o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i 

udrażniania kanalizacji sanitarnej  

dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

    Sp.  z o. o.  w Tomaszowie Lubelskim” 

 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł., NIP 921-00-10-

133,  REGON 950177059 tel. /084/ 664 24 61, fax /084/ 664 51 00, reprezentowanym przez: 

1.  Renatę Miziuk - Prezesa Zarządu, Dyrektora 

2.  Wiesława Drążka – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................   

 reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

§ 1 

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta 

Wykonawcy z dnia .............. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest:  

„Dostawa samochodu ssąco-ciśnieniowego o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i 

udrażniania kanalizacji sanitarnej  

dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

    Sp.  z o. o.  w Tomaszowie Lubelskim” 

    w ilości - 1 szt. 
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§ 3 

1. Do rozliczeń pomiędzy stronami stosowana będzie cena ryczałtowa, przyjęta  

    przez  Zamawiającego w wyniku złożonej oferty przez Wykonawcę i wynosi: 

Wartość całkowita za przedmiot zamówienia: ………….. zł. (netto), 

Słownie: ……………………………………………………….  zł. …./100 

 

Podatek VAT 23%:                                           …………. zł. 

Słownie: ……………………………………………………….. zł. …./100 

 

Cena całkowita za przedmiot zamówienia: ………………zł. (brutto). 

Słownie: …………………………………………………………. zł. ../100 

 

2. Płatność za dostawę będzie dokonana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury  

     oraz protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków jakościowych przedmiotu Umowy 

    lub naruszenia postanowień zawartych w Umowie, Zamawiający podpisze protokół zdawczo- 

    odbiorczy dopiero po dostarczeniu  przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zgodnie z Umową,  

    Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą Wykonawcy. 

4. Fakturę należy wystawić na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej   

    Sp. z o. o. ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 921-00-10-133. 

5. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

§ 4 

1. Cena określona w § 3  pkt 1 obejmuje  wszystkie koszty określone SIWZ oraz obowiązujący 

    podatek VAT. 

2. Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny w okresie trwania umowy. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi  

    przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 

    trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji Umowy, niedbalstwa lub działania 

    niezgodnego z Umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwoleń utracą moc w trakcie obowiązywania  

    Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń  

    oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia  

    wpisu bądź zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od Umowy. 

§ 6 

Umowa zawarta została na czas określony tj. do dnia 31.05.2020 r. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia  gwarancji: 

      - gwarancja na podwozie …………………………. 

      - gwarancja na zabudowę ………………………… 

2. Okresy gwarancji pojazdu rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego –    

bez uwag. 
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§ 8 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek rażącego naruszenia postanowień   

    Umowy. 

2. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana z 1 - miesięcznym wypowiedzeniem. 

3. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

    prawo odstąpienia od umowy we wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu przypadkach. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

    a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

    b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

    c)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   

        Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

        okolicznościach.  

§ 9 

1. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można 

było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień Umowy. 

Takimi okolicznościami między innymi mogą być w szczególności: 

1) zmiana ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów 

dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron 

umowy; zmiany Umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do 

dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów; 

2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 

3) sposobu rozliczenia niniejszej Umowy; 

4) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 

2. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 

144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym przypadku  

prowadzić   do   ominięcia   przepisów   Prawa   zamówień   publicznych, w szczególności 

dotyczących zamówień dodatkowych. 

3. Zmiana terminu wykonania zawartej Umowy może nastąpić jeżeli  jest konieczna z powodu 

działania siły wyższej tj.  niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od  

strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć, przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

     Pod  pojęciem  siły  wyższej  na  potrzeby  niniejszego  warunku,  rozumieć  należy  zdarzenie 

zewnętrzne: 

   - o charakterze niezależnym od stron, 

   - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 

     zamówienia, 

    - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

      zachowaniu należytej  staranności, 

   - którego nie można przypisać drugiej stronie. 

 

3. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 

identyfikacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
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Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach, wszelkie 

skutki prawne obciążają Wykonawcę. 

4. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron, wyrażonych na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte 

     wykonanie Umowy,  przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych  

    poniżej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia Zamawiającego  

    od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5% 

    wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Umowy. 

 3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu końcowego, określonego 

w § 6 niniejszej Umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 

– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki. Termin 

zwłoki, liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia, określonego w § 3 pkt. 1 Umowy, 

d) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom,  w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

pkt. 1  niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego na 

zapłatę w umowie  o podwykonawstwo. 

         e) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji  

             zamówienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,  w wysokości 0,1% łącznego  

             wynagrodzenia brutto, określonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania  

    noty obciążeniowej. 

5. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu Umowy oraz odszkodowanie  

    za poniesione szkody a także z tytułu określonego w pkt. 3, Zamawiający potrąci z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Wykonawcy  

     od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 5%  

     wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Umowy, z wyłączeniem  

     okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Pzp. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

    odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

§ 11 

1.Wykonawca przed zawarciem umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % wartości wskazanej w ofercie tj. .....................zł. 

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie:.............................. 

3.Zabezpieczenie zostaje zwolnione w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy. 

§ 12 

Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez/ udziału/z udziałem podwykonawców. 
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§ 13 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące części przedmiotu 

umowy:.......................................................................................................................................... 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy  udziale 

Podwykonawców. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w zawartej z nim umowie. 

§ 14 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 

w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

   a)  urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem dostawy - od zdarzeń losowych,  

   b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzoną dostawą, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych.  

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.  

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

    Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

    Zamawiającego. 

§ 16 

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 17 

Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 /jednym/ 

dla każdej ze stron. 

 

              ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:                                                                                                      

 

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

 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 


