
 

 

Załącznik nr 3 
WZÓR UMOWY NA DOSTAWY / USŁUGI 

 
Umowa została zawarta w Czarnówku, dnia ...........................,0 
 pomiędzy: 
 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, reprezentowaną przez zarząd w osobie: Anna Andrzejczak 
zwaną dalej Zamawiającym, 

a 
....................... 
reprezentowanym przez: 
zwanym dalej Dostawcą. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w toku postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę i montaż  fabrycznie nowego prasy oraz kontenera 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ……………………,  
Strony oświadczają, co następuje: 
 
 

§ 1 

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu 
w postaci ……………………. określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 
2.Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia................., 
stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 
3.Dostawca oświadcza, że dostarczony sprzęt odpowiada wszystkim cechom określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik do umowy oraz jest 
fabrycznie nowy. 
4. Dostawca oświadcza, ze jest właścicielem dostarczonego sprzętu, posiada prawo 
swobodnego nim dysponowania, oraz że nie jest on dotknięty żadną wadą fizyczną, a także 
wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. 
5. W ramach niniejszej umowy Dostawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz 
Zamawiającego następujących świadczeń:  

1)dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń do 
siedziby Zamawiającego sprzętu wraz z wyposażeniem oraz wymaganymi 
dokumentami,  
2)  rozładunku sprzętu ze środka transportu oraz przetransportowania go do 
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań - na 
własny koszt i ryzyko, 
3) podłączenia, uruchomienia urządzeń i sprawdzenia  prawidłowości ich 
działania, 
4) przeprowadzenie instruktażu dla  pracowników Zamawiającego w zakresie 
eksploatacji, konserwacji  i dokonywania drobnych napraw urządzeń. Instruktaż 
ten  odbędzie się w  siedzibie Zamawiającego. 
5)zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości, jak również 
obsługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym na warunkach określonych w 
niniejszej umowie; 

6.Wraz z dostawą urządzeń, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 



 

 

1) deklarację zgodności WE; 
2) instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia; 
3) listę części zamiennych; 

oraz  wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń 
zgodnie z prawem oraz  zgodnie z  ich technicznym i  gospodarczym przeznaczeniem. 
Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu wymaga 
pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być 
sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 
 

§ 2 

 
1. Dostawca udziela ........... miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia. Okres rękojmi za 
wady  sprzętu jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości 
i rękojmia za wady oznaczają, że Dostawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za 
wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące 
następstwem ujawnionych wad sprzętu. 
2.  Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty 
podpisania przez strony protokołu odbioru.  
3. Obowiązki gwaranta pełni Dostawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych 
Dostawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i 
na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego 
usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń sprzętu, t.j. do bezpłatnej naprawy lub 
wymiany  - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części, 
które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na 
skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, 
wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia 
wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 
4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane 
będą w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, 
transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne 
koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady 
obciążają Dostawcę.    
5. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad 
sprzętu - ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu ................ od daty doręczenia mu 
zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer 
................. lub poczty elektronicznej na adres: .......@......... . 
6. Dostawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy .......................  
od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie 
Dostawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W 
odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli 
Dostawca nie usunie wad urządzenia we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je 
usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Dostawcy. 
Zamawiający zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Dostawcy, co do zasad 
korzystania z urządzenia. 
7. Dostawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, przez okres 10 lat od 
daty  podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 
ust.1umowy, w zakresie usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający 
nie ma obowiązku korzystania  obsługi serwisowej Dostawcy w okresie pogwarancyjnym. 



 

 

8. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony 
mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie 
Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą 
osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać 
będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko 
Zamawiającego, wówczas Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości 
kosztów wykonania ekspertyzy.  
9. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Dostawcy od 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 
 
 

§ 3 

1.Dostawa będąca przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie …………..  od 
daty zawarcia umowy.  
2.Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę oraz odbiór przedmiotu umowy. 
3. Dostawca  jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie 
dostarczenia i montażu urządzenia z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 
3. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego 
nastąpi z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń 
 
 

§ 4 

1.Za wykonanie Umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 
………………… (słownie: ……………………………………..). 
2.Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ……………….. PLN. 
3.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
4.Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Dostawcy przelewem na rachunek 
bankowy w terminie ………. dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez 
Dostawcę dokonanie dostawy i jej zgodność z ofertą 
5.Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
6.W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 
 

§ 5 

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki 
b)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Dostawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 
 

 

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie  
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 



 

 

 
 

§ 7 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 
Dostawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy.  
 

§ 8 

Dostawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które 
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego. 
 

§ 9 

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Dostawcy w następującym zakresie: wysokości wynagrodzenia w przypadku  zmiany stawki 
podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. 
 
Zmiany wymienione wyżej wymagają zgody Zamawiającego i Dostawcy w formie 
sporządzonego na piśmie aneksu podpisanego przez strony. 
 
Strony mogą być zwolnione od obowiązków wynikających z Umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy 
dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając 
jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są 
zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej 
niż 30dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem 
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 
 
 

§ 10 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, w tym przepisy o rękojmi dotyczące dzieła oraz przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 
 

 

 

§ 12 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią SIWZ oraz oferta Dostawcy. 
 
 

 

§ 13 

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



 

 

 
 
     
 Zamawiający       Dostawca 
 


