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              UMOWA (projekt) 

zawarta w dniu ……………………. pomiędzy: 

Gminą Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, reprezentowanym przez: 

1. Wójta Gminy Czeremcha – inż. Michała Wróblewskiego 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 

 

…………………………………………………………… , reprezentowanym przez 

 

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

 

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

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.                  

                                                            

§1 

1. Na podstawie postępowania przetargowego pn. ,,Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby 

Gminy Czeremcha”, znak: ……………………… z dnia …………………… Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z warunkami postępowania oraz treścią 

złożonej oferty, zamówienie obejmujące  dostawę pojazdu specjalistycznego do opróżniania 

bezodpływowych zbiorników na ścieki o parametrach technicznych oraz eksploatacyjnych 

określonych w dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik nr l 

do umowy; 

 

§2 

 

1. Strony ustalają, że pełny zakres prac i czynności objęty przedmiotem umowy zostanie 

wykonany w terminie do 22.04.2015r. 

2. Po wykonaniu pełnego zakresu zamówienia nastąpi podpisanie protokołu odbioru w          

terminie uzgodnionym przez Strony umowy, jednak nie później niż 4 dni robocze od dnia   

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. 

3. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Strony protokołu  

odbioru nie zawierającego uwag. 

 4. Wykonawca dostarczy pojazd, o którym mowa w §1 do siedziby Zamawiającego. 

 

§3 

 

Tytuł własności dostarczonych elementów przechodzi na Zamawiającego w momencie 

dokonania przez niego pełnej płatności za przedmiot umowy, o której umowa w § 5 ust. 1 
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 §4 

 

1.  Wykonawca  dostarczy  nieodpłatnie  zamawiającemu  sporządzoną w języku  polskim 

dokumentację techniczno - ruchową dostarczonego pojazdu oraz katalog części zamiennych 

w wersji papierowej i elektronicznej. 

2.  Dokumentacja, o której mowa w ust. l, zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później 

niż w dniu podpisania protokołu odbioru. 

§5 

 

1. Strony ustalają, że ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie pełnego 

zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 wynosi: 

w kwocie netto: …………………………. złotych, 

słownie złotych  ……………………………….. 

w kwocie brutto z należnym podatkiem VAT : ………………………… złotych, 

słownie złotych ……………………………………….. 

2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w 

stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie - związane z 

prawidłową realizacja  przedmiotu  umowy,  w tym  cło i podatek, a także koszty dostawy 

przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty obsługi gwarancyjnej, oraz 

koszty  szkolenia. 

3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1, nastąpi na 

podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy. 

Wystawienie faktury możliwe jest po podpisaniu przez strony protokołu odbioru nie 

zawierającego uwag. 

4. Terminy sporządzania i dostarczenia faktury do Zamawiającego ustała się na 7 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać przedkładane 

dokumenty. 

5.  Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od 

daty jej dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający 

ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

§6 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na każdy z dostarczonych elementów na 

okres   ………… miesięcy (podwozie) i ………………… miesiące (zabudowa). 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 

lub użyteczność przedmiotu umowy. 

4. Usługa serwisu gwarancyjnego obejmuje bezpłatne usuwanie wad i usterek, a także 



3 

wymianę wadliwych elementów przedmiotu umowy na wolne od wad. Czynności usługi 

gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest podjąć w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady 

przez Zamawiającego, a zakończyć w terminie ustalanym przez strony każdorazowo w dniu 

rozpoczęcia czynności. 

5. Zgłoszenie ujawnionej przez Zamawiającego wady lub usterki powinno nastąpić pisemnie, 

poprzez  przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną.                   

 6. Wady lub usterki nieusunięte przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 

których Wykonawca nie usunie, pomimo ostrzeżenia, w ciągu następnego wyznaczonego 

przez  Zamawiającego okresu - ich usunięcie może być zlecone przez Zamawiającego innemu 

Wykonawcy. W takim przypadku uzasadniony i należycie udokumentowany koszt usunięcia 

wad obciąża Wykonawcę. 

7. Wykonawca wykona nieodpłatnie wymagane przeglądy gwarancyjne . 

8. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane przez mobilny serwis wykonawcy w miejscu 

stacjonowania przedmiotowego zamówienia (17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14)  lub w 

najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Wykonawcy. 

9. Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli operatorów w zakresie obsługi  pojazdu. 

10. Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

§7 

 

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, za nie usunięcie wad w 

terminie określonym w § 6 ust.4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia 

umownego netto określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, z tytułu zwłoki 

Zamawiającego w odbiorze przedmiotu mniejszej umowy. 

3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron - druga 

strona może wezwać stronę naruszającą umowę do usunięcia skutków naruszenia i 

wyznaczyć jej w tym celu termin. Jeżeli skutki naruszenia umowy nie zostaną usunięte, druga 

strona może odstąpić od umowy, a strona naruszająca warunki umowy ma obowiązek 

zapłaty kary w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. l 

umowy. 

4.  Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania 

zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody 

przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Zmiany i uzupełnienia umowy winny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§8 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

§9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 
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prawa polskiego. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do 

polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu 

poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby strony 

pozwanej. 

 

§10 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

                       

          ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 

 

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


