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 PROJEKT UMOWY ZP 1/12/2020 

 

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 14-100 

Ostróda, Tyrowo 104, KRS 0000047351, NIP 7410003875, REGON 511005186, zwanym w dalszej treści 

umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, a  

…………………………………..., ………….., ul……………, KRS …………………., NIP ……………………., 

REGON……………………………………….reprezentowanym przez: 

…………………………………………….., 

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu 

specjalistycznego fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku  z systemem odzysku wody do 

czyszczenia sieci kanalizacyjnej.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodny z 

załącznikiem nr 1 do SIWZ i złożoną ofertą wykonawcy):  

a) Masa całkowita …………………(administracyjna dopuszczalna masa całkowita 26 ton),  

b) Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 trzyosiowe z napędem 6x2 (ostatnia oś skrętna, 

wleczona; oś środkowa – napędowa)  

c) Rozstaw osi …………………..(max. 3600 mm) 

d) Silnik  spełniający normy emisji spalin zgodną z obowiązującymi przepisami, moc silnika 

zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, 

ssania i odzysku wody) …………………….(min. 430 KM),  

e) Nadbudowa ciśnieniowo-ssąca z jednostopniowym odzyskiem wody. 

f) Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności całkowitej ……………………..(min. 10.000 

litrów) podzielony na: 

- komora nieczystości o pojemności …………………………….. (min. 7.500 litrów wykonana ze stali 

nierdzewnej, V2A – 1.4301), 

- komora czystej wody technicznej o pojemności ……………….(min. 2.500 litrów wykonana ze stali 

nierdzewnej, V2A – 1.4301) 

g) Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika przez podniesienie  

z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem. Kąt podniesienia ………………(min. 

400). 

h) Wysokość samochodu po zabudowie ……………..(max. 3,60 m). 

i) Długość pojazdu po zabudowie ……………………….(max. 8,9 m).  

j) Układ ssania: 

- Pierścieniowa pompa próżniowa wykonana z aluminium, umieszczona w komorze wody czystej 

- chłodzona i wyciszona wodą, napędzana hydraulicznie - zakres pracy minimum od -0,085MPa 

do 0,049MPa - Wydajność …………………(nie mniejsza, niż 2000 m3/h). 
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- Układ wysokociśnieniowy - Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia (2 sekcje wodne, 1 olejowa) z 

uszczelnieniem wodnym, napędzany hydraulicznie o wydatku …………………………(nie mniejszym 

niż 350 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 200 bar). 

k) Odzysk wody - Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą 

pracę urządzenia z obrotowym filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej, 

umieszczonym skośnie w przedniej części zbiornika, o wydajności systemu odzysku wody 

…………………..(min 650 l/min).  

l) Dodatkowe elementy płuczące filtr - wysokim ciśnieniem ………………………..(min. 200 bar) 

podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia, niskim 

ciśnieniem o dużej wydajności ……………………..(min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia. 

m) Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem 

poprzez magistralę CAN. 

n) Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy. 

o) Tablice informacyjne z logo PWiK Ostróda Sp. z o.o.  umieszczone wzdłuż pojazdu, po obu 

stronach zbiornika wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.  

p) Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia 

dokumentów takich jak: 

q) Instrukcja obsługi w języku polskim. 

r) Katalog części zamiennych. 

s) Gwarancja na okres 24 miesięcy na kompletny pojazd. 

t) Pakiet serwisowy na okres 24 miesięcy obejmujący bezpłatny okres obsługi na podwozie i 

zabudowę 

u) Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich czynności w ramach realizacji niniejszej 

umowy z należytą starannością i oświadcza, że przedmiot Umowy będzie spełniał warunki 

gwarantowane przez producenta. 

 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w całości, najpóźniej do ……………………….. r. 

2. Wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu do 

siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

3. Za termin wykonania zamówienia uważa się datę dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego w 

Ostródzie, Tyrowo 104 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00.  

4. Osoba ze strony Zamawiającego odpowiedzialna za realizację umowy………………, tel: …………….., e-

mail: ……………………..  

5. Osoba ze strony Wykonawcy odpowiedzialna za realizację umowy: ……………………, tel: ……………………, 

e-mail:  ……………………………… 
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§ 4 

1. Wykonawca pozostaje dla Zamawiającego stroną odpowiedzialną w procesie związanym  

z realizacją zgłoszonej reklamacji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………… miesięcy gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu serwisu na zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 48 

godzin od powiadomienia.    

4. Wykonawca wykona naprawę i/lub wymianę części zamiennych niezwłocznie, nie później niż w 

terminie do 96 godzin od przyjazdu serwisu.  

5. Wszystkie naprawy i wymiany części zamiennych w okresie gwarancji odbywają się na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Strony zgodnie ustalają, iż w trakcie trwania umowy obowiązuje cena ryczałtowa określona 

w Formularzu Oferty, który stanowi integralną część niniejszej Umowy wynosząca:  

 

Wartość netto wynagrodzenia/Cena leasingu 

netto [PLN] 
…………………………. 

Słownie: …………………………. 

Podatek VAT [PLN]: …………………………..  

Słownie złotych: ………………………….. 

Wartość brutto wynagrodzenia/Cena 

leasingu brutto [PLN] [PLN]: 
………………………… 

Słownie: ……………………….. 

 

2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 

w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 

4. Miesięczne raty leasingowe płatne będą w terminach i w wysokości zgodnej z przedłożonym 

projektem umowy leasingowej i harmonogramem spłat kredytu. 

 

§ 6 

1. Strony zobowiązują się do: 

a) przekazania niezbędnych danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy; 

b) przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a) niezbędny do realizacji umowy, a po zakończeniu, w związku z obowiązkami prawnymi 

Zamawiającego wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. czas 

archiwizacji);  
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b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w związku z prowadzoną 

działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia 

roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w 

niniejszej umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a także z przepisami niniejszej Umowy i 

RODO, w szczególności z art. 32, dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania danych. Strony 

zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

4. Jeżeli w związku z wejściem w życie RODO w prawie krajowym zostaną wprowadzone regulacje 

prawne wymagające dostosowania zapisów niniejszej Umowy w zakresie ochrony danych 

osobowych, strony niezwłocznie podejmą działania w celu dostosowania jej postanowień do 

obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.  

 

§ 7 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

2.1. Każdy dzień zwłoki w dostawie w wysokości 0,2 % wartości netto zamówienia, 

2.2. Każdy dzień zwłoki w przyjeździe serwisu na zgłoszenie Zamawiającego powyżej 48 godzin od 

powiadomienia – 0,1 % wartości netto zamówienia,  

2.3. Każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy ponad 96 godzin od przyjazdu serwisu na zgłoszenie 

Zamawiającego – 0,1 % wartości netto zamówienia. 

3. W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie przekraczającym 10 dni od dnia 

wskazanego w § 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % 

wartości netto określonej w ofercie. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Obok kar umownych Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

7. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 200 000,00 zł.  

 

§ 8 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. …………….. 

(słownie:……………………………………………… (zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale XX specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia) w formie:…………………………………………………… 

2. 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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3. 70 % kwoty zabezpieczenia gwarantującej zgodne z umową wykonanie robót, zostaje zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni od daty protokołu odbioru pojazdu. Pozostałe 30 % zabezpieczenia 

zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, 

obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystania na ten cel także odsetek 

wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszonych o 

koszty prowadzenia rachunku. 

4. Zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone 

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek 

Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności, które Zamawiający 

przewidział jako podstawa możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

3. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem zakresu zmian oraz 

charakteru i warunków ich wprowadzenia (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP): 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

5. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  

6. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, Zaistnienia siły 

wyższej, o której mowa w § 10 umowy. 

Pozostałe zmiany: 

7. Zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

8. Zmiany związane z dostosowanie zapisów do RODO. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 10 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w niniejszej Umowie odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonania swoich zobowiązań, gdy udowodni, że: 
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a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem 

zewnętrznym niezależnym od jej woli; oraz 

b) nie mogła, w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności, przewidzieć 

zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków mających wpływ na możliwość wykonania 

Umowy; oraz 

c) nie mogła, zachowując należytą staranność, uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub 

jego skutków  

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego dostarczenia pisemnego 

i udokumentowanego zawiadomienia o zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej, a także do dołożenia 

wszelkich starań, zmierzających do położenia kresu tym okolicznościom lub ograniczenia skutków 

ich oddziaływania. 

3. Zaistnienie okoliczności Siły Wyższej nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy a dotyczących okresu poprzedzającego zaistnienie tych okoliczności. 

4. W przypadku, gdy zaistnienie okoliczności Siły Wyższej uniemożliwia wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy jedynie w części, Strony są zobowiązane do wykonywania swoich 

zobowiązań w części, w jakiej jest to możliwe także w trakcie trwania okoliczności Siły Wyższej, 

chyba, że takie częściowe wykonanie zobowiązania traci dla drugiej Strony wszelkie znaczenie. 

W przypadku wykonania zobowiązania w części, zobowiązanie drugiej Strony odpowiadające 

zobowiązaniu wykonanemu w części również ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

5. W przypadku, gdy okoliczność Siły Wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt (60) 

dni w roku kalendarzowym, Strona  która została zawiadomiona o działaniu Siły Wyższej może 

wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie takie powinno być złożone 

na piśmie. 

 

§ 11 

1. W sprawach w umowie nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych z umowy, właściwy będzie sąd powszechny dla 

siedziby Zamawiającego. 

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

 

 

ZA WYKONAWCĘ                   ZA ZAMAWIAJĄCEGO 


