
           

załącznik Nr3 do SIWZ 
ZP-2/EPGK/D/2017/PN 

 
UMOWA Nr ZP-2/EPGK/D/2017/PN 

 

Zawarta w Elblągu, dniu …………… roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) pomiędzy: 
 

Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą  82-300 Elbląg, ul. Szańcowa , NIP 578 31 25 340, REGON 367431388, zwanym dalej Zamawiającym, 

w imieniu którego działa: 
 

1. Marek Cymerys – Dyrektor EPGK sp. z o.o. w Elblągu 

 
a..................................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w ....................................................................................................................pod  

numerem............................................ posiadającym NIP................................................... REGON  

............................................................................... zwanym Wykonawcą, w imieniu którego działa: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§1 

Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie 

Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego – śmieciarka satelitarna  
 sztuk 1, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1a do SIWZ. 

2. Parametry techniczne przedmiotu umowy znajdują się w załączniku 1a do SIWZ, który stanowi integralną 

część niniejszej umowy. 
3. Dane identyfikacyjne pojazdu samochód ciężarowy specjalny z zabudową śmieciarki: 

       marka ……………,  

typ/model ………….., 
rok produkcji………..,  

nr podwozia ………………………………………..,  
nr zabudowy  ……………………………., 

przebieg w km ……………………………, 
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Przekazanie pojazdu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem 

przedstawicieli obu stron w dniu zawarcia niniejszej umowy. 
5.  Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia warunki określone w załączniku nr 1a do SIWZ  

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z pojazdem, a wymagane 
do zarejestrowania pojazdu,  o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 2 
Termin dostawy 

Strony ustalają termin dostawy przedmiotu umowy na 3 dni od dnia udzielenie zamówienia. 
 

§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawca otrzyma za dostawę przedmiotu umowy, tj. samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki, 

wynagrodzenie w wysokości: 
……………………………………..zł netto (słownie: ……………………………złotych), 

plus podatek VAT: ..……….…. zł (słownie: ……………………………złotych). 
Kwota brutto ………………. zł (słownie: …………………………………..złotych). 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Rozliczenie należności wynikającej z zakresu objętego przedmiotem umowy nastąpi przelewem, na 

podstawie faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 



           

3. Zamawiający dokonana płatności w ciągu 7 dni, licząc od daty odbioru sprzętu. 

 
§ 4 

Gwarancje 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.  

2. Wykonawca udziela ____ miesięcznej gwarancji na samochód ciężarowy, oraz na  zabudowę śmieciarki 

_____ miesięczną gwarancją. 

3. Początkowy termin gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru pojazdu, o którym mowa w §1 ust.2 niniejszej 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie obowiązywania 

gwarancji. 

4. Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad zrealizowanego przedmiotu umowy (podczas jego 

eksploatacji) w okresie gwarancji jakości, obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji. 

§ 5 

1. Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, będą 

naliczane kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy lub dokumentów, o których mowa w §1, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji przez Zamawiającego 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na 

usunięcie wad, 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
przypadku dostawy pojazdu nie odpowiadającego warunkom, o których mowa w  załączniku nr 1a do SIWZ 

lub zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni od terminu wynikającego z umowy.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 

14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, a określonych 
w niniejszym rozdziale. 

 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany istotnych 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),  
2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w 

przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, 

jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 
4) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot 
świadczenia. 

§ 7 

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29  stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią umowy są podpisane przez strony załączniki. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 



           

 
W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________ 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA       
                         

 
 

Załączniki: 

• oferta Wykonawcy ze specyfikacją przedmiotu (załącznik 1 i 1 a) 

• SIWZ wraz z załącznikami 

• protokół odbioru przedmiotu umowy 
 

 
 

 

 
 


