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Załącznik nr 7 
 
 

UMOWA Nr …………… 
 
 
zawarta w dniu ……………. r. w Mszanie Dolnej pomiędzy: 
 
„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. Krakowskiej 27 e, NIP: 681-18-
02-943; REGON 356267546; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 
0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy; 
wartość kapitału zakładowego 9 107 300,00 zł. 
reprezentowana przez: 

1. ………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………. 

 
zwanym w treści umowy „Zamawiaj ącym”   
 

a 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………………… przy ul. …………………………. 
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………………………… 
REGON: ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze ………………………….. 
prowadzonym przez Sąd ……………………………………… wydział …………………………. 
w …………………………………… posiadającym kapitał zakładowy w wysokości …………… 
reprezentowanym, przez: 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie 
publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia  
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz  907 z późn. zm.) 

 
§1. 

Przedmiotem umowy jest; „ Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową 
asenizacyjną”,  zwanego w dalszej części umowy samochodem. 
1. Wykonawca dostarczy samochód na teren bazy (siedziby) Zamawiającego. 
2. Szczegółowy opis dostarczonego pojazdu znajduje się w dziele III. Opis przedmiotu 

zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

§2. 
 
1. Za  przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, zgodnie  

z wynagrodzeniem podanym w ofercie w wysokości:  
 Cena ofertowa netto ………………………………………………………….……………. zł 
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słownie :………………………………………………………………………………………. 
 podatek VAT  ……. % 

……………………………………………………………………….…. zł  
słownie ………………………………………………………………………………………. 

 Cena ofertowa brutto …………………………………………………………………..… zł 
słownie : ................................................................................................................................  

 
2. Kwota podana w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu. 
 

§3. 
 
1. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć  samochód  objęty niniejszą umową w  terminie do 

dnia  …………………….  roku. 
2. Miejscem odbioru samochodu i spisania protokołu odbioru będzie teren Oczyszczalni 

Ścieków w Mszanie Dolnej, ul. Krakowska 27e. Termin odbioru zostanie wcześniej 
uzgodniony z Zamawiającym. 

3. Protokół odbioru określi między innymi spełnienie parametrów określonych w SIWZ. 
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru  Wykonawca 

obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
5. W przypadku, gdy wady okażą się niemożliwe do usunięcia bądź Wykonawca będzie uchylał 

się od ich usunięcia Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  
i będą mieć zastosowanie przepisy § 10 ust.2. 

6. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy komplet dokumentów do rejestracji. 
7. W przypadku, gdy podczas rejestracji samochodu okaże się, że organ wykonujący tą 

czynność zażąda uzupełnienia dokumentów, których dostarczenie leżało po stronie 
Wykonawcy, to Wykonawca żądane dokumenty dostarczy niezwłocznie. 

8. W przypadku, gdy organ dokonujący rejestracji samochodu odmówi rejestracji pomimo 
przedłożonych dokumentów, o których mowa w pkt 7, to Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć samochód bez wad umożliwiających dokonanie czynności rejestracji samochodu. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy samochodu umożliwiającego dokonanie 
czynności rejestracji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  
i będą mieć zastosowanie przepisy § 10 ust.2. 

10. Spisany protokół odbioru oraz uzyskany dokument rejestracji samochodu stanowi podstawę 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów 
wraz z przedmiotem zamówienia; 

a) certyfikaty 
b) instrukcje obsługi oraz gwarancji podzespołów w języku polskim,  
c) katalog części zamiennych, 

 
§ 4 

 
1. Płatność z tytułu wykonania w/w dostawy będzie zrealizowana po wykonaniu zamówienia po 

podpisaniu protokołu  zdawczo- odbiorczego,  w terminie do 30 dni od złożenia faktury   
w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty faktur za wykonany przedmiot umowy przelewem 
na konto Wykonawcy: ………………………………………….. 
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3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 

§ 5 
 
Wykonawca oświadcza, że  
1. pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad 

prawnych oraz praw osób trzecich,  
2. nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd,  
3. sprzedawany pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 
 

§ 6 
Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, nie 
posiada wad ukrytych i jest zdatny do pełnienia funkcji zgodnie z przeznaczeniem. 
 

§ 7 
Wykonawca  nie może, bez zgody  Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy osobom  trzecim. 

§ 8 
1.  Przedstawicielem Zamawiającego  jest: 
      ..................................................... 
2.  Przedstawicielem  Wykonawcy  jest: 
     ....................................................... 
 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie  gwarancji na zakupiony samochód i zabudowę. 
2. Termin rękojmi i gwarancji, na zakupiony pojazd określony w § 1, wynosi …………… 

miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 
3. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  na piśmie, 

telefonicznie (....................................), jednocześnie podając termin i miejsce oględzin 
mających na celu jej stwierdzenie. 

4. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony 
zostanie termin usunięcia wad. 

5. W przypadku, gdy wady pojazdu uniemożliwiają jego prawidłową eksploatację, Zamawiający 
po dwóch bezskutecznych naprawach ma prawo odstąpić od umowy lub żądać wymiany 
towaru na wolny od wad. 

6. W przypadku konieczności naprawy przedmiotu umowy  w okresie rękojmi lub gwarancji, 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady przedmiotu umowy w terminie  7 dni licząc od 
dnia zgłoszenia  przez  Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać 
przedłużony do 14 dni po udokumentowaniu okoliczności wpływających na wydłużenie terminu 
naprawy.  

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu  

na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca  odmówi usunięcia 
wad  powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 



 4 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
9. W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji Zamawiający  przystąpi do czynności 

odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu pojazdu. 
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie  

od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów. 
 
 

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,25% wartości umowy   
brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,25% wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania 
umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania 
umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych. 

5. W razie nieuregulowania przez  Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej w stosunku rocznym 
od niezapłaconych faktur. 

 
§ 11 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania zmian. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy 
Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko 
w przypadku  potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

3. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: 
a) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 
b) Zmiany nazwy/ formy prawnej Wykonawcy/Zamawiającego. Wykonawca/Zamawiający 

jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów poświadczających zamianę.  
c) siły wyższej,  
        Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar  
i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia; 

d) zmian cenowych wynikających z uregulowań prawnych podatku, akcyzy. Wykonawca 
zobowiązany jest jednak do udokumentowania zmiany podając podstawę, zmiany wartości 
umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot 
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zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do 
niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.  

4. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi 
wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej przed planowanym 
wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana 
dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany 

5. Zmiany do umowy muszą być  wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę. 

 
§ 12 

1. 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, od  chwili powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.   

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 
 

§ 13 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą 

się posiłkować postanowieniami złożonej oferty .  
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze 
Stron.  
 
 
 
 
 
...................................................                                      ............................................. 
               Wykonawca                                                                                     Zamawiający 
 

 
 


