
Zał. nr 6 do SIWZ
UMOWA nr ........ KM/2018/U

Zawarta w dniu …................... 2018r. pomiędzy: 
Gmina Lubin z siedzibą: ul Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, NIP:692-22-56-461 – Urząd Gminy
w Lubinie, reprezentowana przez:
Wójta Gminy Lubin – Tadeusza Kielana,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubin – Marzeny Kosydor
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a 
………………………………...........………… z siedzibą w ……………………………….....................…. zarejestrowaną
w ………………………pod nr ………......................, NIP ………………………………, REGON ………………......……….,
reprezentowaną przez: 
………………… – ……………………...... 
zwaną dalej Wykonawcą. 

Na  podstawie  przetargu  nieograniczonego  zorganizowanego  przez  Zamawiającego  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) na realizację przedmiotu umowy pn.:„Dostawa fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego  zabudowanego  urządzeniem  hakowym  i  żurawiem” została  zawarta  umowa  o
następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  fabrycznie  nowego  samochodu  ciężarowego
zabudowanego  urządzeniem  hakowym  i  żurawiem  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej
min. 19000 kg, rok produkcji 2017 lub 2018.
2. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2
do umowy.
3.  Ilekroć w Umowie jest mowa o pojeździe lub przedmiocie umowy, należy przez to rozumieć
samochód ciężarowy określony w ust. 1.
4.  Pojazd  musi  spełniać  wymagania  określone  w  ustawie  Prawo  o  ruchu  drogowym  z  dnia
20.06.1997  r.  (tj.:  Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1260  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  w Rozporządzeniu
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31.12.2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych  pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj.:  Dz.  U. z  2016 r.  poz.  2022 z późniejszymi zmianami)
w szczególności spełniać warunki dopuszczające pojazd do ruchu drogowego.
5. Pojazd musi posiadać homologację zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 2 
Termin wykonania umowy

1.  Rozpoczęcie  realizacji  przedmiotu  umowy  nastąpi  z  dniem  zawarcia  niniejszej  Umowy.
Ostateczny termin dostawy pojazdu (zakończenia realizacji przedmiotu umowy) do dnia ….............. 

2. Szczegółowy  termin  dostawy  przedmiotu  Umowy  będzie  uzgodniony  między  Stronami  po



pisemnym zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  terminu  dostarczenia  przedmiotu  Umowy,  dokonanym
z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Za pisemne zgłoszenie uważa  się również zgłoszenie
dokonane faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 3
Dostarczenie przedmiotu umowy

1.  Wykonawca oświadcza,  że  oferowany  przez  niego przedmiot  umowy stanowi  jego własność
i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich oraz
spełnia  wymagania,  warunki  określone  w  ustawie  Prawo  o  ruchu  drogowym  i  przepisach
wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu na
własny  koszt  oraz  ryzyko.  Przedmiot  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  do
...................................
3.  W  dniu  dostawy  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia
Zamawiającemu następujących dokumentów sporządzonych w języku polskim:

1) książki pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
2) książki zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
3) instrukcji obsługi ( podwozia oraz zabudowy),
4) certyfikatu zgodności CE, innych wymaganych atestów i aprobat technicznych, 
5) karty gwarancyjnej, 
6) homologacji lub innych dokumentów wymaganych prawem do zarejestrowania pojazdu. 

4.  Wszystkie  dołączone  dokumenty  muszą  być  umieszczone  w  przezroczystych  koszulkach
foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi być oznaczony numerem VIN dostarczanego
pojazdu.
5.  Warunkiem dokonania odbioru pojazdu będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia
przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w Umowie, w tym w szczególności zgodności z :

1)  opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ stanowiącym w załączniku  nr  1  do
Umowy ,
2) zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z jego oferty,
3) opisem zawartym w instrukcji obsługi pojazdu.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (w szczególności wad pojazdu lub braku wymaganej
dokumentacji) podczas dokonywania czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony
protokół  z  przeprowadzonych  czynności,  w  którym  zostaną  wpisane  przyczyny  braku  odbioru
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie
do:

1) niezwłocznego usunięcia stwierdzonych w protokole nieprawidłowości lub
2) wymiany samochodu na nowy wolny od nieprawidłowości (wad)

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu stwierdzającego nieprawidłowości
w odbiorze przedmiotu Umowy. 

7. Dokumentem  potwierdzającym  wykonanie  przedmiotu  Umowy  będzie  Protokół  zdawczo-



odbiorczy,  podpisany  „bez  zastrzeżeń”,  przez  obie  Strony  Umowy.  Protokół  ten  sporządzony
zostanie  w dwóch egzemplarzach,  z  których jeden otrzymuje  Wykonawca,  a  jeden egzemplarz
Zamawiający.
8. Dostarczony  przez  Wykonawcę  pojazd  musi  być  zatankowany  taką  ilością  paliwa,  aby  po
ustawieniu  kluczyka  w  pozycji  „zapłon”  wskaźnik  poziomu  paliwa  nie  wskazywał  poziomu
„rezerwa”.
9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeszkolenia  osób  wyznaczonych  przez  Zamawiającego
w  zakresie  obsługi,  eksploatacji  i  BHP  bez  pobierania  dodatkowych  opłat.  Przeszkolenie
pracowników nastąpi w miejscu dostawy przedmiotu Umowy.

§ 4
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1.  Osobami  upoważnionymi  do  reprezentowania  stron,  odpowiedzialnymi  za  realizację
postanowień Umowy , w tym odbioru przedmiotu umowy są:

1) Ze strony Wykonawcy:

a) .................................., tel. …..........................., e-mail:........................................
b) .................................., tel. …..........................., e-mail:........................................

2) Ze strony  Zamawiającego:

a) …................................, tel. ….........................., e-mail …....:….............................. ,
b) …................................, tel. ….........................., e-mail …....:….............................. ,
c) …................................, tel. ….........................., e-mail …....:….............................. ,
d) …................................, tel. ….........................., e-mail …....:….............................. ,

2.  Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  osób  wymienionych  wyżej,  o  czym  niezwłocznie
powiadomią drugą stronę w formie pisemnej. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi
zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 5
Wynagrodzenie 

1.  Strony zgodnie postanawiają, że za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:   
netto: ……………………………………….. złotych    (słownie złotych: ……………………………………………………..),
podatek VAT: …………………………….. złotych  
brutto: ……………………………………….. złotych(słownie złotych: ……………………………………………..….…….). 
2.   Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  koszty  dostawy  pojazdu  i  wykonania  Umowy,  zgodnie
z treścią Umowy, w tym m.in. wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT,
opłaty  celne,  akcyzę  i  inne  opłaty  związane  z  wykonywaniem Przedmiotu  Umowy  oraz  koszty
transportu pojazdu do  Zamawiającego.
3. Podstawą zapłaty za realizację przedmiotu Umowy będzie faktura VAT wystawiona po odbiorze
pojazdu przez Zamawiającego, z dołączonym protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym „bez
zastrzeżeń” przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, w terminie 21 dni  od dnia otrzymania poprawnie



sporządzonej faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazany na fakturze.  W ramach niniejszej
umowy  Nabywcą jest  Gmina  Lubin,  ul.  Księcia  Ludwika  I  nr  3,  59-300  Lubin,
NIP 692 22 56 461, a Odbiorcą Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3 , 59-300 Lubin. 
6.  Za datę zapłaty  wynagrodzenia uznaje  się  datę wystawienia przez Zamawiającego polecenia
przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

§ 6
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca  zapewnia,  iż  pojazd  będzie  wolny  od  wad,  będzie  zgodny  z  postanowieniami
niniejszej  Umowy oraz będzie spełniać warunki,  o których mowa w obowiązujących przepisach
prawa,  a  w  szczególności  w  ustawie  Prawo  o  ruchu  drogowym  i  przepisach  wydanych  na  jej
podstawie.  W  związku  z  powyższym  dokonanie  odbioru  pojazdu  „bez  zastrzeżeń”  nie  zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności również za wady pojazdu.
Wykonawca jest  odpowiedzialny względem Zamawiającego za  wszelkie  wady fizyczne i  prawne
pojazdu. 
2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  dostarczony  kompletny  pojazd  wraz
z wyposażeniem, bez limitu kilometrów, na okres …... miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące). Okres
gwarancji biegnie od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy Zamawiającemu i podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
3. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna
się po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty napraw gwarancyjnych.
5.  Przeglądy  okresowe  (gwarancyjne)  oraz  naprawy  w  ramach  gwarancji  określonej  w  ust.  2
realizowane będą na koszt Wykonawcy w autoryzowanych stacjach obsługi, których wykaz stanowi
załącznik  nr  3  do  Umowy.  W  przypadku  napraw  w  ramach  gwarancji  określonej  w  ust.  2
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt i ryzyko transportu pojazdu do
stacji obsługi, a po wykonanej naprawie do dostarczenia pojazdu Zamawiającemu.
6.  Naprawy gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania pojazdu.  W przypadku,  gdy
naprawa nie jest możliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu, Zamawiający dopuszcza
możliwość  wykonywania  naprawy  w  miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę.  Wykonawca
zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt i ryzyko transportu pojazdu do autoryzowanej
stacji obsługi, a po wykonanej naprawie do dostarczenia naprawionego na własny koszt pojazdu
Zamawiającemu.
7. Autoryzowane stacje obsługi dla dostarczonego pojazdu powinny znajdować się w odległości nie
większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. Wskazane w załączniku nr 3 do Umowy punkty
serwisowe winny mieć autoryzację producenta od co najmniej trzech lat wstecz od dnia składania
oferty.
8.  Gwarancji  podlegają  wszystkie  zespoły  i  podzespoły  pojazdu  bez  wyłączeń,  z  wyjątkiem
materiałów  eksploatacyjnych.  Za  materiały  eksploatacyjne  uważa  się  elementy  wymieniane
podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.
W razie stwierdzenia podczas przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia
materiałów eksploatacyjnych Zamawiający będzie uprawniony do dokonania takiej  wymiany lub
uzupełnienia  we  własnym zakresie  lub  innych  serwisach  niż  serwis  Wykonawcy,  co  nie  będzie
skutkować utratą gwarancji.



9. Po stwierdzeniu wady/usterki  przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi,  Zamawiający
wezwie Wykonawcę w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru), faksem, drogą elektroniczną
lub telefonicznie do jej usunięcia we wskazanym w ust.  10 terminie.
10.  Usunięcie wady (zakończenie naprawy) winno nastąpić niezwłocznie, nie później  jednak niż
w  ciągu  72  godzin  od  zgłoszenia  wady  przez  Zamawiającego.  W  przypadku  braku  możliwości
usunięcia  zgłoszonej  wady  w  ciągu  72  godzin  od  dokonania  zgłoszenia  przez  Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd,
którego  wada  dotyczy  lub  pokryć  koszty  wynajmu  pojazdu  zastępczego  przez  Zamawiającego.
Termin  dostawy  Zamawiającemu  pojazdu  zastępczego  liczy  się  od  kolejnego  dnia  roboczego
następującego po upływie 72 godzin wyznaczonych na usunięcie wady/usterki.
11.  W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady/usterki przez Wykonawcę lub jej nie
usunięcia w terminie określonym w ust. 10 , Zamawiający ma prawo do:

1) naliczenia kary umownej Wykonawcy,
2) zlecenia naprawy przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie spowoduje utraty gwarancji.

12. W przypadku  gdy  okaże się,  że  wady  przedmiotu  umowy  nie  dadzą  się  usunąć  i  naprawa
przedmiotu  umowy  trwa  powyżej  2  miesięcy  Zamawiający  ma  prawo  żądania  od  Wykonawcy
wymiany  przedmiotu  umowy  na  pojazd  nowy  wolny  od  wad/usterek  zgodny  z  warunkami
technicznymi określonymi w SIWZ. Przekazanie pojazdu wolnego od wad nastąpi protokolarnie na
warunkach jak w § 3 Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady pojazdu , których nie da
się naprawić.
13.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość kosztów
z tym związanych. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie  za prace,  materiały  i  urządzenia użyte  do usunięcia  wad i  usterek.  Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego lub osoby którymi się posługuje
podczas usuwania wad/usterek w okresie gwarancji. 
14. Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu pojazd wolny od wad, o którym mowa w ust. 12
Umowy,  termin  gwarancji  przedmiotu  Umowy  biegnie  na  nowo  od  dnia  dostarczenia  pojazdu
wolnego od wad Zamawiającemu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli
wada lub usterka ujawniła się przed upływem końca gwarancji.

§ 7
Kary umowne 

Strony ustalają naliczenie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości  10 000 zł  za  każdy dzień opóźnienia lub zwłoki  w wykonaniu przedmiotu
Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,
2) w  wysokości  1000  zł  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  zwłoki  w  usunięciu  wad/usterek
zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji  lub rękojmi w stosunku do terminu
określonego w § 6 ust. 10,
3) w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu,
przy dostawie samochodu, co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3,



4) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność  Wykonawca  w wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  określonego
w § 5 ust. 1.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego
określonego w §  5  ust.  1 za  odstąpienie  od umowy przez  Wykonawcę z  winy Zamawiającego,
z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają powstałej szkody, stronom przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w ustawie 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny.
4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  potrącania  należnych  mu  kar  umownych  z  faktury
przedłożonej do zapłaty, bez obowiązku wzywania Wykonawcy do zapłaty.

§ 8
Odstąpienie od umowy 

1.  W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  podpisania  umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji  o tych
okolicznościach. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 145
ust Pzp. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości  o powyższych okolicznościach.
3. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III Tytułu VII i Tytułu XV Kodeksu Cywilnego
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w przypadku:

1) opóźnienia, w terminie dostawy przedmiotu Umowy, spowodowanego przez Wykonawcę,
trwającego dłużej niż 7 dni,
2) upadłości Wykonawcy bądź jego faktycznej niewypłacalności,
3) nie  dostarczenia,  przy  dostawie  samochodu,  przynajmniej  jednego  z  dokumentów,
o  których  mowa  w  §  3  ust.  3  Umowy  i  nie  wykonania  tego  w  dodatkowym  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu -  w terminie 30 dni  od dnia
upływu dodatkowego terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  określonych  w  ust.  3,  skutkuje
naliczeniem Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 3.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia
oświadczenia  o odstąpieniu,  Wykonawca  sporządzi  przy  udziale  przedstawiciela  Zamawiającego
protokół wykonanych usług wg stanu na dzień odstąpienia od umowy.

§ 9



Poszanowania końcowe
1.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W  przypadku  sporu  związanego  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy  Strony  poddają  jego
rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.   

§ 11
Załączniki

Integralną część Umowy stanowią:
1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
2) Oferta wykonawcy,
3) Wykaz autoryzowanych stacji obsługi dla dostarczanego pojazdu.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA 


