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         Załącznik Nr 1 do SIWZ    

 UMOWA  NR ………….. 

na wykonania zadania pn.  

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu 

odpadów komunalnych  z funkcją mycia pojemników (zakup w formie leasingu operacyjnego 

realizowanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego) 

 

zawarta dnia ………………..w Jarosławiu  

pomiędzy:  

1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu                

Sp. z o.o., z siedzibą w Jarosławiu pod adresem ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000123566, posiadającym REGON 650228435, NIP 

792-000-30-87, kapitał zakładowy 3 204 274,00 zł, reprezentowanym przez           

Pana Franciszka Gołąb – Prezesa Zarządu, uprawnionego do reprezentacji Spółki na 

podstawie aktualnego odpisu KRS z dnia …………., stanowiącego załącznik nr ….. 

do Umowy,  

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a 
 

2. …………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”  

na następujących warunkach i o treści: 

 

 

 § 1.  

 

1. W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27), w trybie przetargu 

nieograniczonego – oznaczenie sprawy: PGKiM – DAP 26.8.2019 pn. dostawa 

fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i 

transportu odpadów komunalnych  z funkcją mycia pojemników (zakup w formie 

leasingu operacyjnego realizowanego w osobnym postępowaniu przez 

Zamawiającego) 



2 

 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy zobowiązuje się względem 

Zamawiającego do zbycia fabrycznie nowego samochodu ciężarowego  

specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów komunalnych  

z funkcją mycia pojemników, zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”  

„pojazdem” lub „przedmiotem leasingu” wskazanemu przez Zamawiającego 

Leasingodawcy i wybranego w odrębnym postępowaniu przetargowym, na zasadach 

umowy sprzedaży zgodnie z wymaganiami i na warunkach określonych w złożonej 

ofercie z dnia ……………, zawierającej ……..stron, w tym Specyfikacją techniczną 

pojazdu „……………………………….. załącznikiem nr 2  do niniejszej Umowy.  

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia z dnia  15.10.2019r. , będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej 

Umowy.  

3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Leasingodawcą 

(Nabywcą lub Kupującym) z udziałem Zamawiającego na warunkach określonych     

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w ust. 2 i warunkach 

oferty określonej w ust. 1. Cena sprzedaży pojazdu wynika z oferty Wykonawcy 

złożonej w postępowaniu przetargowym, oznaczenie sprawy: PGKiM – DAP 26.8.2019 

i wynosi: netto ……………………….zł  (słownie: ………………………….złotych 

00/100),  podatek VAT w kwocie ………………….zł (słownie: 

……………………………………………………………..złotych 00/100). Wartość 

brutto pojazdu będącego przedmiotem zamówienia wynosi ……………zł (słownie: 

………………………………………………złotych 00/100).  

4. Wykonawca oświadcza, że zamówienie objęte niniejszą Umową zrealizuje/nie 

zrealizuje przy udziale podwykonawcy – ………………………………….., w zakresie 

………………………………….. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy                    

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

6. Wykonawca dostarczy pojazd, o którym mowa w ust. 1, finansującemu kupno pojazdu 

Leasingodawcy wskazanemu przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty 

zawarcia umowy sprzedaży  pomiędzy Wykonawcą a wskazanym Leasingodawcą.    

 

§ 2.  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na 

własne ryzyko na adres Zamawiającego (ZOM-PGKiM , Makowisko 163, 37-500 
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Jarosław), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi samochodu. 

Zamawiający będzie dysponował stosownym pełnomocnictwem Leasingodawcy do 

odbioru przedmiotu leasingu.  

2. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., Baza ZOM Makowisko 163, 

37-500 Jarosław.  

3. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca 

ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego                       

i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Podwozie  pojazdu powinno pochodzić z produkcji seryjnej.  

5. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy,                     

z wyłączeniem oznaczeń producenta samochodu.  

 

§ 3.  

 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany poprzez Zamawiającego w imieniu 

Leasingodawcy  - po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Wykonawcą a wskazanym 

przez Zamawiającego przedsiębiorstwem leasingowym. Odbiór zostanie potwierdzony 

protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione.    

2. Do momentu wydania przedmiotu zamówienia (protokolarnego przekazania) 

Zamawiającemu, Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z dostawą.   

3. Za datę odbioru przedmiotu zamówienia uznaje się dzień sporządzenia protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów 

technicznych dostarczonego przez Dostawcę samochodu w celu zbadania zgodności                    

z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SIWZ oraz w złożonej ofercie.  

4. Zamawiający (w imieniu Leasingodawcy) może odmówić odbioru przedmiotu 

zamówienia wówczas, gdy:  

− stwierdzi wady przedmiotu zamówienia,  

− przedmiot zamówienia nie będzie odpowiadał warunkom określonym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, w SIWZ lub w ofercie złożonej przez Wykonawcę.  

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Nabywca                       

(Przedsiębiorstwo Leasingowe) wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na 

dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w niniejszej SIWZ  i wolnego 

od wad (nie dłuższy niż 14 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu 
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Nabywca (Przedsiębiorstwo leasingowe) będzie miał prawo odstąpić od umowy                       

w całości.  

§ 4. 

 

1. Wykonawca podpisując niniejszą Umowę przyjmuje do wiadomości, i akceptuje, że 

odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu w przypadku objęcia przedmiotu umowy 

finansowaniem w ramach leasingu, wobec Zamawiającego będzie ponoszona na zasadach 

określonych poniżej: 

1) z chwilą wydania przedmiotu leasingu Zamawiającemu na Zamawiającego przechodzą 

uprawnienia z tytułu wad przedmiotu leasingu przysługujące Leasingodawcy 

względem Wykonawcy, z wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia Leasingodawcy od 

umowy sprzedaży, 

2) Leasingodawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji na 

dostarczony przedmiot leasingu na warunkach wskazanych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu,  

3) gwarantem przedmiotu leasingu jest Wykonawca w zakresie podwozia oraz wskazany 

w § 1 ust. 4 podwykonawca  w zakresie zabudowy.   

2. Warunki gwarancji:  

1) Przedmiot umowy zostanie objęty gwarancją.  

2) Pojazd objęty jest ……..-miesięczną gwarancją na całość pojazdu bazowego 

(podwozia) i ……….-miesięczną gwarancją na całość zabudowy pojazdu.                                                        

        Gwarancji na zabudowę udziela i odpowiada za wady nadwozia wyłącznie producent 

zabudowy.  

3) Przeglądy serwisowe nieodpłatnie w ramach gwarancji wynikające z interwału serwisu  

nieodpłatnie   

4) Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszystkie zespoły             

i podzespoły, w tym mechaniczne, elektryczne i elektroniczne ze wszystkimi 

urządzeniami wchodzącymi w jej skład. Warunkiem utrzymania gwarancji jest 

wykorzystanie  przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz stosowanie 

się do zaleceń instrukcji obsługi. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wszystkich 

wad i usterek elementów, które dostarczone były w dniu przekazania.  

5) Zamawiający w okresie gwarancji zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub 

usterki w formie elektronicznej, faksem lub pisemnie. Czas reakcji Wykonawcy na 

zgłoszenie Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez 
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Zamawiającego. Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu 

dostawy będą dokonywane protokolarnie. Termin naprawy lub wymiany nie może 

przekroczyć 7 dni od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia chyba, że nie 

pozwalają  na to techniczne uwarunkowania naprawy. O czas usuwania wad lub 

wykonania naprawy Wykonawca przedłuży termin gwarancji.  

6) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji  obejmuje wszelkie wady  i wszelki 

usterki w przedmiocie umowy powstałe z innych przyczyn niż leżące po stronie 

Zamawiającego.    

7) W celu określenia zakresu gwarancji Wykonawca złożył wraz z ofertą zbycia 

przedmiotu zamówienia, ofertę przeglądów serwisowych, w tym materiałów 

wymienianych w ramach przeglądów serwisowych, który stanowi załącznik nr …. do 

Umowy.  

8) Wykonawca zobowiązany jest stosować zaoferowane przeglądy serwisowe przez cały 

okres udzielonej gwarancji. Przedsiębiorstwo leasingowe nie jest zobowiązane  do 

korzystania z ww. usług wyłącznie od Wykonawcy lub wskazanego punktu 

serwisowego.  

9) W przypadku gdy w okresie gwarancji przedmiot zamówienia będzie wymagać 

naprawy w autoryzowanym serwisie, Wykonawca zapewni w okresie 24 godzin od 

zgłoszenia Zamawiającego odbiór przedmiotu zamówienia od Zamawiającego. 

10) W przypadku gdyby Zamawiający przejął na siebie dostawę przedmiotu zamówienia do 

serwisu, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą niesprawnego 

pojazdu w tym np. koszt r-g pracownika zamawiającego, koszt paliwa itp.  

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować względem Zamawiającego warunki 

gwarancji określone w SIWZ oraz złożonej ofercie.      

 

§ 5.  

 

1. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na 

Leasingodawcę  (Kupującego). 

2. Zapłaty za pojazd dokona Leasingodawca finansujący kupno pojazdu przelewem na rzecz 

Wykonawcy  na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę.  

 

§ 6.  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy 10 % wartości brutto 

przedmiotu umowy.   

2) w przypadku zwłoki w jego realizacji a także wadliwego dostarczenia przedmiotu 

umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową                                             

w   wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy tydzień zwłoki 

dostawy lub za każdy tydzień zwłoki w terminie naprawy w okresie gwarancji.    

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych.  

    § 7.  

 

1. Osobą koordynującą realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest Wiktor 

Biela – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. – 

Makowisko 163, tel. 781 446 192.  

2. Osobą koordynującą realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest 

………………………………………………..tel………..,e-mail:…………….. 

    § 8.  

 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy              

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.  

2.  Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d, 1e art. 144 Ustawy Pzp 

podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.  

3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają 

poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 1d i 1e art. 144 Ustawy Pzp 

obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.  

§ 9. 

 

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, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy                     

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron.  
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie reklamacje i spory wynikłe na tle niniejszej Umowy po wyczerpaniu możliwości 

ich polubownego załatwienia rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla 

siedziby powoda.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.  

6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden egzemplarz otrzymuje Leasingodawca                

i jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający.    

7.  Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.10.2019r.    

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………….   

3) Odpis KRS Zamawiającego z dnia ………………..r.   

4) Oferta przeglądów serwisowych Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


