
Załącznik nr 4 

 Projekt umowy 

Umowa zawarta w Ziębicach w dniu …………………. pomiędzy: 

Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.  57-220 Ziębice, ul. Stawowa 2a, 

reprezentowanym przez: 

1) Prezesa Zarządu  -  Jana Andryszczaka 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a: 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

§ 1 
Strony oświadczają, że  niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę specjalistycznego 
samochodu (śmieciarki 2 komorowej) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w 
formie leasingu operacyjnego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843) rozstrzygniętego dnia ………………… 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się nabyć i oddać do używania Zamawiającemu: 
śmieciarkę marki …………………… typ/model:………………………  

Nr ……………………… wraz z wyposażeniem określonym w SIWZ z dnia………………… 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 36 miesięcy od dnia wydania z opcją wykupu. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego – 

Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice w pełni 
sprawny, wolny od wad fizycznych, odpowiadający wymaganiom polskich i unijnych  
norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego terytorium UE pojazd o 
parametrach technicznych określonych w SIWZ. Pojazd zarejestrowany w Polsce i 
posiadające aktualne badania techniczne. 

2. Odbiór samochodu będzie potwierdzony  protokołem zdawczo-odbiorczym  podpisanym 
przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten zostanie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi 
Zamawiający. 

§ 5 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………….. miesięcy od dnia przekazania pojazdu 

za wady, w tym za wady ukryte oraz wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy 
zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wykonania 
naprawy pojazdu w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc 
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie koszty związane z usunięciem usterek ponosi Wykonawca. 
4. W przypadku niemożności wykonania naprawy w siedzibie Zamawiającego, koszt 

przygotowania pojazdu do transportu, koszt transportu z siedziby Zamawiającego do 
serwisu i z serwisu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

§ 6 
1. Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w miesiącu następnym po podpisaniu 
umowy. 



2. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zostanie opłacona opłata wstępna w 
wysokości: ………………………………………. 
3. Opłata za wykup w wysokości:  …………………….. – nastąpi po opłaceniu ostatniej raty 
leasingowej. 
4. Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów. 
5. Zapłata opłaty wstępnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie  
zobowiązania pieniężne wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy.  

§ 7 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu operacyjnego wynagrodzenie, 
którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, w wysokości: ………………………………. zł (brutto) 
(słownie) ………………………………………………………………………………... 
2. Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego 
po odbiorze sprzętu. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na 
podstawie harmonogramu finansowego sporządzonego przez Wykonawcę, będącego  
integralną częścią umowy leasingowej.  
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy  na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

§ 8 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1  ustawy Pzp przewiduje możliwość 
dokonania zmiany umowy w formie aneksów w przypadkach gdy nastąpi: 

a) urzędowa zmiana stawki VAT 
b) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.  

§ 9 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ubezpieczyciela i ponosi wszelkie koszty 
związane z ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia. 

§ 10 
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
Cywilnego i  Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 
Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 

§ 14 
Oferta Wykonawcy złożona  Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 
 
            Zamawiający                                     Wykonawca 

 

 

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

 


