
 
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W LEŻAJSKU 

ul. Żwirki i Wigury 3, 37 – 300 Leżajsk 

tel./fax 48 17 242 62 06, 48 17 242 08 58 

www.mzklezajsk.pl, mzklezajsk@mzklezajsk.pl 

Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000152922 
Kapitał Zakładowy Spółki: 15.252.000,-zł NIP 816-00-01-975, Regon: 690266640 

 

 

1 
 

 
 

UMOWA  

 

zawarta w dniu …………………….2019r. w Leżajsku pomiędzy Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152922,  
o kapitale zakładowym 15 252 000 zł, NIP 8160001975, REGON 690266640 zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:  
 
1. Jerzego Sidora – Prezes Zarządu 

2. Agatę Kusy – Wiceprezes Zarządu 
 

zwanych dalej Zamawiającym  

a 

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

reprezentowanym przez: 

 ........................................................................................ , 

zwanym dalej Wykonawcą. 

* Podane w niniejszej umowie dane będą przetwarzane przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  

w Leżajsku w celu realizacji umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781 t.j. ). Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści 

moich danych, prawie do ich poprawiania oraz w przypadkach wskazanych w ustawie do prawa do sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania.  

 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 

2019 r., poz. 1843 t.j.). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa samochodu specjalistycznego do przewozu kontenerów oraz zimowego 

utrzymania dróg z zabudową hakową i pługiem odśnieżnym dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z 

o.o.” 

2. Charakterystyki techniczne przedmiotu umowy, podane w ofercie Wykonawcy oraz wymagania 

Zamawiającego stanowią załącznik  do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy posiada wszystkie dokumenty niezbędne 

do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 2 

Terminy i sposób realizacji 

1. Dostarczenie przez Wykonawcę samochodu wraz z wszystkimi elementami obejmującymi przedmiot 

zamówienia określonego w § 1 nastąpi nie później niż w terminie do  

31 grudnia 2019r.  
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2. Samochód zostanie dostarczony do ZAMAWIAJĄCEGO na adres ul. Podolszyny 1, 37-300 Leżajsk  

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

3. O fakcie dostawy Wykonawca powiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO z 5 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Osobą upoważnioną do nadzorowania realizacji umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO  

jest Franciszek Andres – tel. +48 605 785 561, mail: fandres@mzklezajsk.pl  

5. Dowodem przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO w/w samochodu będzie protokół odbioru podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

6. Jedynie przyjęcie bez zastrzeżeń w/w protokołu stanowić będzie podstawę do dokonania rozliczeń 

finansowych pomiędzy stronami umowy i uznania dostawy jako kompletnej. 

§ 3 

Wynagrodzenie i płatność 

1. Za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem spełnienia zapisów §2 pkt. 1, 2 i 5 niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie które zgodnie z ofertą wynosi:  

Cena netto: ………………………………………………….  

(słownie zł…………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

 

2. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni licząc od daty 

dostarczenia do Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu, o którym mowa 

w § 2 pkt 5 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu podpisania umowy serwisowej  

o której mowa w § 4 pkt 6 umowy. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w dniu dostawy samochodu wraz z wszystkimi elementami 

obejmującymi przedmiot zamówienia kompletną dokumentację sporządzoną w języku polskim, zawierającą 

w szczególności:  

1) kartę pojazdu ( dopuszcza się kopię karty pojazdu); 

2) kartę gwarancyjną pojazdu; 

3) dowód rejestracyjny; 

4) instrukcję obsługi pojazdu  i wyposażenia (w języku polskim); 

5) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim; 

6) dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji 

zanieczyszczeń; 

oraz wszystkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, a niezbędne do jego eksploatacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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2. Wykonawca ponadto gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy samochód jest fabrycznie 

nowy, nieużywany oraz pozbawiony wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych i materiałowych lub 

wynikających z niedopatrzenia Wykonawcy, które to wady mogą się ujawnić w czasie normalnej eksploatacji 

dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy posiada wszystkie dokumenty niezbędne 

do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony samochód wraz z wszystkimi elementami 

objętymi  zakresem zamówienia. 

5. Wykonawca przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wyciąg ze świadectwa homologacji dla podwozia ciężarowego oraz 

komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu na terenie RP jako pojazdu specjalnego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy serwisowej w zakresie zabudowy na okres udzielonej 

gwarancji zawierającej zapisy ujęte w Wymaganiach Zamawiającego, które stanowią załącznik do niniejszej 

umowy. 

7. Umowa serwisowa o której mowa w §4 pkt 6 zostanie zawarta w terminie do 3 tygodni licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru o którym mowa w §2 pkt 5 niniejszej umowy. 

§ 5 

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na: 

a) co najmniej 24 miesiące (bez limitu kilometrów) na wszystkie zespoły  

i podzespoły samochodu: filtry, oleje, smary, części  mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe 

wyposażenie - bez włączeń (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych i elementów zużywających się 

naturalnie)  - obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe  

i fabryczne, 

b) co najmniej 24 miesięcy na powłoki lakiernicze i na perforację nadwozia. 

liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie dłuższa od 

minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez 

producenta.  

2. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej samochodu będą mniej korzystne niż 

zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy, przy czym oświadczenie 

gwarancyjne musi spełniać wymogi art.577 k.c. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% całości 
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wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca będzie miał prawo obciążyć ZAMAWIAJĄCEGO karą umowną w wysokości 10% całości 

wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn zawinionych leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zapłacone kary 

umowne. 

§ 7 

Poufność 

1. Z zastrzeżeniem wymogów odmiennych nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Strony 

postanawiają, że zarówno treść niniejszej Umowy jak i wszelkie dotyczące Zamawiającego informacje 

uzyskane przez Wykonawcę w związku z jej zawarciem i wykonywaniem – bez względu na ich źródło oraz 

formę udostępnienia, w tym w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Zamawiającego, stanowią informacje 

poufne objęte tajemnicą przedsiębiorcy Zamawiającego („Informacje Poufne”), zaś Wykonawca zobowiązuje 

się do jej dochowania, w tym nieujawniania i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej 

zgody Zamawiającego - w trakcie obowiązywania Umowy oraz bez ograniczeń czasowych po jej wykonaniu, 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej. 

2. Wykonawca jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym, w 

tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia że 

te osoby i podmioty dochowają przewidzianych w niniejszej Umowie warunków wykorzystywania i 

udostępniania Informacji Poufnych. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i 

podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

3. Wykonawca jest obowiązany wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów realizacji Umowy oraz 

zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych – w tym zastosować 

odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy oraz adekwatne do formy i sposobu 

utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, 

zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych. 

4. W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca  zwróci 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich 

podstawie oraz zniszczy lub usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów. Powyższe 

nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez Wykonawcę 

prawidłowej realizacji Umowy.  

5. Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej wiadomości 

przez Zamawiającego, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją przez 

Wykonawcę lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. 

Późniejsze ujawnienie lub podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy w 

tym zakresie. 
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6. Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od zachowania 

dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym  

w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

§ 8 

Ustalenia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Sprawy nieuregulowane podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo jest sąd dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. Integralną część umowy stanowi:  

a) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

b) SIWZ wraz z załącznikami.  

 

 

 

 

 

               …………………………             …………………………. 

ZAMAWIAJĄCY                  DOSTAWCA 

 

 


