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                                                                                                                          Załącznik numer 6 do SIWZ 
UMOWA  

   02/ZOS/08/2008 
 
zawarta w dniu …………….  w Międzyzdrojach , na podstawie przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy o zamówieniach 
publicznych, pomiędzy: 
 
Gmina Międzyzdroje Zakład Ochrony Środowiska ul. Niepodległości 12A 72 – 500 Międzyzdroje  
nr identyfikacji podatkowej NIP 855 – 000 – 42 - 08, REGON: 810017597  
zwaną w dalszej treści umowy  "KUPUJĄCYM",  reprezentowaną przez : 
Kierownika Zakładu       -   Henryka Kamińskiego 
Głównego Księgowego    -    Irenę Boruszewską 
A 
…………………………………………………………………………………………………………… 
nr identyfikacji podatkowej NIP …………………………………….., REGON: ……………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „SPRZEDAWCĄ” reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem umowy jest przeniesienie na rzecz Kupującego własności i dostarczenie fabrycznie 

nowego samochodu hakowego wielofunkcyjnego, nadwozia asenizacyjnego, kontenera do wywozu 
nieczystości komunalnych z załadunkiem bocznym  ,zgodnie z ofertą z dnia: …………… 

 

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy 

 
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty 

podpisania umowy.  

2. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy na adres Kupującego  na swój koszt i ryzyko.  

3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Kupującemu strony podpiszą protokół odbioru.  Z 
podpisaniem protokołu odbioru sprzedawca wyda kupującemu dokumenty gwarancyjne ( atesty, 
certyfikaty, świadectwa zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, książkę 
pojazdu, katalog części zamiennych) 

4.  Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy 2 kierowców w zakresie, budowy i obsługi samochodu 
hakowego wielofunkcyjnego 

 

 



 
2 

 

 

§ 3 
Warunki płatności 

 
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w złotych polskich po wystawieniu 

przez Sprzedawcę faktury na rzecz Kupującego. 
 
2. Zapłata zostanie dokonana w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury  Kupującemu . 
 
3.W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  
 
 
 
 
                                                                               § 4 

Gwarancja , rękojmia  
 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany samochód hakowy wielofunkcyjny bez limitu 
kilometrów, nadwozie asenizacyjne oraz kontener od wywozu nieczystości  na co najmniej 12 
miesięcy. 

3. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu serwisu gwarancyjnego i 
po gwarancyjnego, przy czym najbliższa stacja serwisu znajduje się w odległości nie większej niż 
250km od siedziby zamawiającego. 

4. Serwis gwarancyjny będzie się odbywał na następujących warunkach: 
A) podjęcie naprawy samochodu  oraz nadwozia asenizacyjnego lub kontenera nastąpi w 

terminie maksymalnie 24 h od zgłoszenia awarii w miejscu postoju, a zakończenie 
napraw maksymalnie w terminie  7 dni od daty rozpoczęcia 

B) w przypadku naprawy awarii w okresie dłuższym niż 7 dni, objętym gwarancją dostawca 
gwarantuje dostawę samochodu zastępczego  sprawnego technicznie, nadwozia 
asenizacyjnego oraz kontenera. 

5. Wykonawca przedmiotu zamówienia  ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nie należyte 
wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych a następujących przypadkach: 

C) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia awarii w okresie gwarancji ponad 24 h od 
zgłoszenia awarii, za każdą następną dobę 300zł 

D) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu samochodu  zastępczego sprawnego technicznie, 
nadwozia asenizacyjnego lub kontenera w przypadku przedłużającej się naprawy  ponad 
7 dni – 500zł za każdy dzień 

E) za dostarczenie przedmiotu umowy z wadą nie mającą wpływu na jakość, wydajność i 
bezpieczeństwo pracy – 15% wartości samochodu, nadwozia asenizacyjnego, kontenera 

F) za odstąpienie przez wykonawcę od umowy zamawiający uprawniony jest do żądania – 
50% wartości samochodu, nadwozia asenizacyjnego oraz kontenera. 

6. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia wynikłe w okresie gwarancyjnym z winy zakładu 
produkcyjnego to jest: wskutek wad materiału, złej obróbki lub montażu. 

7. Gwarancja nie obejmuje  elementów eksploatacyjnych samochodu jak: filtry paliwa, powietrza, 
        przewody hydrauliczne itp. 
8. Gwarancji nie podlegają usterki wynikłe ze zużycia samochodu lub jego podzespołów będące  

   następstwem normalnej eksploatacji samochodu. 
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§ 5 
Rozstrzyganie sporów 

 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy Sąd 

Powszechny w Szczecinie. 
 
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 
 
 

 
 
 

§ 6 
Ustalenia ogólne 

 
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Zmiany treści umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy o zamówieniach 
publicznych są niedopuszczalne.  

 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla Kupującego i 

Sprzedawcy.  
 
 

SPRZEDAWCA        KUPUJĄCY 
 
  …………………………………..                                                         ……………………………. 
 pieczątka i podpis                                                                                                    pieczątka i podpis 


