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Istotne postanowienia umowy  dla Zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5 

PN/8/2020 

 

 
zawarta w dniu ---.--.2020r.  w Katowicach pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 

ul. Obroki nr140, 40-833 Katowice, wpisanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w 

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000107532, BDO 000003418, kapitał zakładowy: 

56.780.600 zł- reprezentowanym przez:  
 

1. Prezes Zarządu          - mgr inż. Andrzej Malara   

2. Wiceprezes Zarządu  -  mgr inż. Robert Potucha                   
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

-a- 

...................................................... z siedzibą w ........................ wpisanym przez Sąd Rejonowy 

................................ Wydział ...................Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do 

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..................... /wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wniosku o nr ......................................... , 

reprezentowanym przez: 

1. .............................      - ................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2019 poz. 1843), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania: 

PN/8/2020, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§  1 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa do MPGK Sp. z o.o w Katowicachfabrycznie nowych 

specjalistycznych pojazdów ciężrowychzasilanych gazem ziemnym CNG.“: 

*ZADANIE Nr 1: Dostawa do siedziby Zamawiającego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka o 

pojemności min. 18 m3, DMC 26 000 kg, z żurawiem hydraulicznym 

*ZADANIE Nr 2: Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego z zabudową hakową 

i hydraulicznym żurawiem  samochodowym, DMC 26 000 kg 

*ZADANIE Nr 3: Dostawa do siedziby Zamawiającego pojazdu ciężarowego, wywrotki z 

hydraulicznym żurawiem samochodowym, DMC 26 000 kg 

*ZADANIE NR Nr 4: Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego wywrotki, DMC 

7 500 kg 

*ZADANIE NR 5: Dostawa do siedziby Zamawiającego podwozia ciężarowego z zamontowaną 

skrzynią samowyładowczą i płytą czołową do pługa odśnieżnego 

*ZADANIE NR 6:Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu zamiatarki kompaktowej 
 

zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz złożoną ofertą z dnia_______________. 

2. Wykonawca zapewnia, że oferowane pojazdy są produkowane seryjnie i przedmiot umowy, o którym 

mowa w ust. 1 nie będzie skonstruowany wyłącznie na potrzeby niniejszej dostawy. 
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3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i charakteryzuje się parametrami 

technicznymi zgodnymi ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia . 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik *Nr 4, Nr 4.1, Nr 4.2, Nr 4.3, Nr 4.4, Nr 4.5 do 

SIWZ) oraz oferta Wykonawcy stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

 

§  2 

 Cenę ustalono w oparciu o przedłożoną ofertę: 

ZADANIE 

Nr 
Przedmiot zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

VAT 
Brutto 

(kol.3+kol.4) 

1 2 3 4 5 

1, 2, 3, 4, 

5, 6* 

       

 

 

 

   

 

 

 

   

RAZEM    

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA 

NETTO  .......................zł  (słownie:........................................................................................................ 

............................................................................................................................................................), 

VAT ……………….zł (…………..%) 

BRUTTO …………………..zł (słownie:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………) 

 

§  3 

1. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy…………………………..... 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na teren siedziby MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy  

ul. Obroki 140 na swój koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić termin dostawy na piśmie, z 3-dniowym  wyprzedzeniem. 
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§  4 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty  protokolarnego odbioru przedmiotu  

zamówienia przez Zamawiającego. 

2. Zapłata dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przelewem 

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej  otrzymania. 

3. Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczyć  wraz  z przedmiotem umowy kompletną dokumentację 

dla pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy w języku polskim oraz wszystkie elementy 

wyposażenia wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Przejęcie przedmiotu umowy oraz kompletu dokumentów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez obie strony Umowy, przez osoby uprawnione. 

5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany na fakturze zgodnie z ust.5: 

a)będzie rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak 

również 

b)rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  1 września 

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług  (tzw. biała lista podatkowych) 

8. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust.7, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w niniejszej umowie powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innych rekompensat/ odszkodowań/ roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. W związku z możliwością zawarcia przez Zamawiającego z firmą leasingową 

(Finansującym)umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapłaty za dostawę przedmiotu 

umowy przez Finansującego w imieniu Zamawiającego. Na tę okoliczność Wykonawca złożył 

stosowne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik Nr4 do niniejszej umowy. 

10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości, o której mowa w ust 5 Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturę 

wystawioną zgodnie z ust. 1, a oryginał wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust.4 

przekazuje wskazanemu w umowie trójstronnej Finansującemu (Leasingodawcy). 

§  5 

1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 

całego zamówienia brutto  o której mowa w § 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od daty jego 

protokolarnego odbioru Wykonawca zobowiązany jest w czasie 5 dni roboczych od daty pisemnego 

zgłoszenia reklamacji (w tym faksem) do usunięcia tych wad lub wymiany samochodu będącego 

przedmiotem umowy na wolny od wad. Brak reakcji Wykonawcy na reklamację Zamawiającego w 

ustalonym terminie będzie równoznaczny z jej uznaniem. W przypadku opóźnienia w usuwaniu 

wad lub usterek bądź opóźnienia w wydaniu samochodu będącego przedmiotem umowy wolnego 

od wad w zamian za wadliwy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
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0,2% wartości całego zamówienia brutto,  o której mowa w § 2  za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, licząc od daty upływu 5 dni. 

3. W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 2 przez Wykonawcę w uzgodnionym 

terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego. W takim przypadku kary 

umowne za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek nalicza się do dnia wykonania zastępczego. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w  

§ 2. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

7. Jeżeli szkoda przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

§  6 

1. Wykonawca na cały przedmiot zamówienia udziela pełnej gwarancji na okres : ………………. 

……….(zostanie wpisany okres zgodny z zapisem 3.12.1.1 SIWZ) 

1.1.  Okres gwarancji liczy się od daty protokolarnego odbioru pojazdu i  kompletu dokumentów. 

1.2.  Okresgwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy 

spowodowanej awarią i czasem naprawy. 

 

2. Wykonawca wyraża zgodę  na montaż urządzenia do monitorowania i lokalizacji pojazdu w trakcie 

trwania gwarancji. 

3. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Wykonawcy przysługują uprawnienia z rękojmi. Okres 

rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. Wykonawcy przysługuje prawo wyboru czy 

zamierza skorzystać z uprawnień z rękojmi czy z gwarancji. 

4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 

roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w 

wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2. Zabezpieczenie wniesione 

zostało w formie: pieniężnej/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w jednej z form określonych w ust. 3 

musi obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy oraz okres obowiązywania udzielonej 

przez Wykonawcę rękojmi, a w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej, dokument gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta do: 

„zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wykonał lub nienależycie wykonał 

umowę lub nie usunął lub usunął niewłaściwe wady czy usterki przedmiotu umowy”. Gwarancja 
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nie może zawierać jakichkolwiek postanowień uzależniających jej realizację od spełnienia przez 

Zamawiającego dodatkowych warunków.  

6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez Wykonawcę. 

 

7. W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia zostanie 

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub 

zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi  liczonej od daty odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy. 

 

8. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności, wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do  przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na  jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§  7 

1. Wykonawca gwarantuje: 

- w okresie gwarancji nieodpłatny przyjazd serwisu i nieodpłatne usunięcie awarii pojazdu 

będącego przedmiotem umowy - do 5 dni roboczych od pisemnego (w tym faksem lub mailem) 

zgłoszenia  awarii, 

- użycie do napraw gwarancyjnych oryginalnych i fabrycznie nowych części, 

- po upływie gwarancji  odpłatne usunięcie awarii i dostawę części zamiennych- do 5 dni 

roboczych od pisemnego (w tym mailem) zgłoszenia  awarii. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  naliczania kar  umownych  za opóźnienie  w  naprawie 

gwarancyjnej pojazdu będącego przedmiotem umowy w wysokości 0,2% wartości brutto 

umowy, o której mowa  w § 2 za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nieusunięcia  wad  w okresie  gwarancyjnym przez Wykonawcę  w  uzgodnionym 

terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego. 

Zamawiający może pokryć koszt  wykonania zastępczego z udzielonego przez  Wykonawcę 

zabezpieczenia. 

4. Jeżeli szkoda przekroczy kwotę kary umownej, o której mowa w ust.2, Zamawiający może 

dochodzić  odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wg 

zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca przeszkoli  w ramach wynagrodzenia umownego pracowników Zamawiającego w 

zakresie  bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji oraz obsługi pojazdu będącego przedmiotem 

umowy. Szkolenie  nastąpi w  terminie  do 7 dni od daty  odbioru pojazdów, a uczestnicy 

otrzymają dokument (określający zagadnienia objęteszkoleniem) potwierdzający ich udział 

w szkoleniu 
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§  8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§  9 

Wszelkiezmianypostanowieńniniejszejumowywymagająformypisemnejpodrygoremnieważności. 

Zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadkach opisanych w art.144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

§  10 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§  11 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Zamówienia 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Oferta Wykonawcy 

4. Oświadczenie Wykonawcy  

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Numer Postępowania: PN/8/2020 

Załącznik nr 4 do umowy nr ………………. 

                                                                                                                  …………., dnia 

……………………… 

Nazwa Wykonawcy (Dostawcy): 

 

 

reprezentowany przez: 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z zawartą w dniu ………………………. w wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego nr PN/8/2020, Umową Nr………………….. na dostawę 

fabrycznie nowego samochodu……………………………………… do MPGK Sp. z o.o. w 

Katowicach oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego oświadczamy, 

że akceptujemy i wyrażamy zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z w/w 

umowy (z wyłączeniem wszelkich praw z tytułu gwarancji i rękojmi przedmiotu dostawy, 

które będą przysługiwać Zamawiającemu, jako Korzystającemu z przedmiotu dostawy) na 

podmiot Finansujący (Leasingodawcę). Zapoznaliśmy się z wzorem Umowy trójstronnej, 

stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia i przyjmujemy go bez zastrzeżeń 

zobowiązując się do podpisania umowy, uwzględniającej te warunki. 

Wykonawca 

………… 


