Załącznik nr 5 do SWZ
Istotne postanowienia umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa używanego samochodu ciężarowego- wywrotki z
żurawiem HDS” dalej zwanym jako „Pojazd” o parametrach technicznych i wyposażeniu
zgodnym z warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz złożonej
przez Wykonawcę ofercie.
2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia i
dostarczenia Pojazdu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku, ul.
Pocztowa 2, 89-410 Więcbork w ciągu ………….. dni od zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia
………….
§2
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w §1 zgodnie ze złożoną przez
Wykonawcę ofertą w dniu ……………. ustala się na:
Kwotę netto: ……………………………………….. (słownie ………………………………………….), w tym
Podatek VAT: ……………………………………... (słownie …………………………………………..), co daje
Kwotę brutto: ……………………………………… (słownie ………………………………………………….)
2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:
1) Cenę zakupu pojazdu o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznoeksploatacyjnych,
2) Koszt dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego,
3) Wszystkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Pojazd do siedziby Zamawiającego w terminie
………………… dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………………………….
§4
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Pojazd na okres …… miesięcy.
2. Okres gwarancji zaczyna płynąć od dnia podpisania przez Zamawiającego protokół odbioru
Pojazdu bez zastrzeżeń.
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§5
1. Wykonawca oświadcza, że Pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ten Pojazd i że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że Pojazd stanowiący przedmiot niniejszej umowy posiada aktualne
na dzień podpisania umowy badania techniczne, a dokument ten przed podpisaniem umowy
został przekazany Zamawiającemu.
3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej
umowy.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, właściwą dla
zamówienia publicznego, o których mowa w §1.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Pojazd szczegółowo opisany w
SWZ, a Zamawiający zobowiązuje się uiścić kwotę należną za dostawę przedmiotu na
wskazany rachunek bankowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu spełniającego minimalne warunki
określone w SWZ.
4. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie. Protokół stanowi integralną część
umowy.
§7
1. Wykonawca, w obecności 2 przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru przedmiotu
zamówienia dokona przeglądu technicznego Pojazdu.
2. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu zamówienia i potwierdzenia
kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem oraz SWZ. Z odbioru zostanie sporządzony
protokół w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W przypadku stwierdzenia
podczas odbioru przedmiotu zamówienia wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. W takim
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w dwóch
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru Pojazdu przekazania Zamawiającemu kompletu
dokumentów wymaganych do rejestracji Pojazdu na terenie RP.

Strona 2 z 4

Załącznik nr 5 do SWZ
Istotne postanowienia umowy
4. Przedmiot umowy powinien spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 720 z późn. zm.).
§8
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu strat materialnych powstałych w
związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji
dostawy objętej niniejszą umową.
2. Koszty eksploatowania Pojazdu ponosi Zamawiający.
§10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej
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 powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§11
1. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§12
1. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w §3 niniejszej umowy, Zamawiający
upoważniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy , Zamawiający
upoważniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w §3 niniejszej umowy.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych opisanych ust. 1 i 2.
§13
1. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu
przedmiotu umowy tj. po odbiorze bez uwag oraz po wypełnieniu przez Wykonawcę
wszystkich jego obowiązków względem Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy oraz
postanowień SWZ.
2. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury.
3. Ustala się termin płatności na ……. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z
24.10.2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
§15
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcje realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§16
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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