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Projektowane postanowienia umowy 

 
 

UMOWA  nr ……..ZP/1/2022 
(Wzór) 

 
Umowa zawarta w dniu ……..  na podstawie oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym  
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o 
jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w Karpaczu pomiędzy: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz, 
reprezentowanym przez: 

1. Henryk Morys – Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. 
NIP: 6112732094, REGON: 022269127 
zwanym w dalszej części „zamawiającym”  
a    
………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „wykonawcą”,  
o następującej treści:  
 
                                                       

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu marki: ………………..……………………., VIN 
…………………………….….., nr rej …………………., rok produkcji ……………., przebieg 
…………… km, rodzaj zasilania (rodzaj paliwa) ……………………………… przeznaczonego do 
wywozu odpadów komunalnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy dołożeniu należytej staran-
ności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgod-
nie ze złożoną ofertą, specyfikacją warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami, w tym 
regulacjami wewnętrznymi zamawiającego.  

 
 

Gwarancja i rękojmia 
§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd jest zgodny ze złożoną ofertą oraz wolny od wad 
fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca udziela ……………… dni gwarancji na kompletny pojazd.   
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie obowiązywania gwa-

rancji. 
5. W okresie gwarancji zamawiający powiadomi niezwłocznie (pisemnie lub pocztą elektroniczną) 

wykonawcę o stwierdzonych usterkach.  
6. Naprawy gwarancyjne realizowane będę  w siedzibie zamawiającego, niezwłocznie po zgłoszeniu 

reklamacji.    
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7. W uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą być przeprowadzane  
w wyznaczonym punkcie serwisowym. Koszty dostarczenia pojazdu do punktu serwisowego po-
krywa wykonawca. 

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej, a w przypadku wymiany dostar-
czonego pojazdu z wadami na wolny od wad w ramach rękojmi w okresie gwarancji, biegnie na 
nowo od dnia dostarczenia do miejsca w Karpaczu. 

 
 

Termin dostawy 
§ 3 

Termin dostawy do dnia ………… (tj. 7 dni od podpisania umowy). 
 
 

Wynagrodzenie 
§ 4 

1. Wykonawca otrzyma za dostawę przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości 
………………… PLN netto (słownie: …………………………………..……………) plus podatek 
od towarów i usług: ………. %, tj. ……....….…. PLN (słow-
nie:………..………………………………..……………), co stanowi kwotę brutto ………………. 
PLN (słownie: ……………………………………………………………). 

2. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwią-
zane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do  
30 dni od daty wystawienia faktury. 

4. Podstawę wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół odbioru. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia wykonawcy poprzez wybraną firmę le-

asingową. 
 

Zasady porozumiewania się stron   
§ 5 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawca 
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.   

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Obrońców Po-
koju 2a, 58-540 Karpacz. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane 
przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:sekretariat@mzgk-karpacz.pl  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Zamawiającego pi-
semnie winny być składane na adres: ……………………………….…..  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Zamawiającego drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres:…………..…….,  

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicz-
nej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcą jest  
……………………………………..  

7. Osobami uprawnionymi przez wykonawcę do porozumiewania się z zamawiającym jest 
……………………………. 
 

VI. Kary umowne 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 
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1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie, w wysokości 1 % wartości netto zamówienia, na-
liczonej za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy w wysokości 1 % wartości 
netto zamówienia, naliczone za każdy dzień zwłoki,  

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od zamawiają-
cego, w wysokości 20 % wartości netto zamówienia,  

4) za zwłokę  w naprawie gwarancyjnej przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wartości netto 
zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od ósmego dnia po  

 zgłoszeniu reklamacji. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość 

poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z 

faktury wykonawcy. 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić zamawiający wynosi 20% 

netto zamówienia.  
5. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez zama-

wiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w wysokości 20 % wartości netto zamówienia. 
 
 

VIII. Zmiany umowy  
 

§ 8 
1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku: 

1) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 
2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu pod-
pisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 
 

§ 13 
Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:  
1. Specyfikacja warunków zamówienia. 
2. Oferta wykonawcy.  

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wykonawcy  
i zamawiającego.      
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


