
UMOWA NR _____________________ 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z o.o. z siedzibą w Rudnie, 
14-100 Ostróda, Rudno 17, adres biura: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział 
VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000311869, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 
7412074997 REGON 280320880, reprezentowaną przez: Pana Leszka Rochowicza- Prezesa Zarządu, 
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, zwanym dalej „Zamawiającym", 

a 

[DANE REJESTROWE I ADRESOWE], reprezentowana przez: _______________, zwanym dalej 
„Wykonawcą" 

łącznie zaś zwanymi dalej „Stronami". 

§ l 

Przedmiot Umowy 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „ Dostawa w formie leasingu operacyjnego  nowego samochodu 

specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów”, w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1843)( dalej: ustawa PZP). 

2. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu 

śmieciarka do odbioru i transportu odpadów w formie leasingu operacyjnego o parametrach 

szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), (dalej: Przedmiot 

Umowy). 

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do zakładu Zamawiającego, 
znajdującego się w Rudnie, Rudno 17, gmina Ostróda, w dniu roboczym (poniedziałek-piątek) w 
godz. 8:00-13:00. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje również przeszkolenie przez Wykonawcę w dniu dostawy dwóch 
operatorów maszyny Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji śmieciarki. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu 

Umowy: w przypadku pojazdu sprowadzonego do Polski wymagane są niezbędne dokumenty do 
rejestracji pojazdu w języku polskim, książka serwisowa i instrukcja obsługi w języku polskim, 

szczegółowy opis urządzeń i oprogramowania w języku polskim, dokumentacja i licencja na 

oprogramowanie, świadectwo zgodności CE/ Deklaracja WE, katalog części zamiennych. 

Niedostarczenie dokumentów może stanowić przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich dostarczenie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy pochodzi z produkcji seryjnej, spełnia wymogi 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz jest zgodny z 

formularzem ofertowym Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym 

wszelkich praw osób trzecich i od innych obciążeń oraz zabezpieczeń. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli śmieciarka nie będzie 
spełniała celu, do którego jest przeznaczona oraz w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu 
technicznego, ustalenia iż faktyczne parametry i wyposażenie śmieciarki są niezgodne z 
parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 

§2 

Termin realizacji zamówienia 



1. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy Przedmiotu Umowy pisemnie lub 
telefonicznie, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za zrealizowanie Przedmiotu Umowy zostanie zapłacone Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości __________ zł brutto (słownie:____________.), tj. ____________zł 
netto (słownie:_____________.) + __________%VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, obejmuje wszelkie koszty związane z Przedmiotem 

Umowy, w szczególności: koszt nabycia przez finansującego przedmiotu zamówienia (leasing), 
wszelkie podatki oraz inne opłaty, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i 
wykonywaniem umowy leasingu za wyjątkiem podatku od środków transportu, kosztów opłat za 
rejestrację pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i NW oraz dostawę 
Przedmiotu Umowy we wskazane miejsce, a także przeszkolenie dwóch pracowników 
Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji śmieciarki. 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest obustronnie podpisany protokół 
odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag. 

4. Sposobem finansowania Przedmiotu Umowy jest leasing operacyjny. 

§4 

Warunki leasingu 

1. Umowa leasingu zostanie zawarta na okres 5 lat. 

2. Leasing operacyjny zostanie udzielony w walucie złoty polski (PLN). 
3. Rodzaj rat leasingowych – 59 (pięćdziesiąt dziewięć) jednomiesięcznych równych, niezmiennych 

ratach leasingowych. Raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania 

umowy. 

4. Wartość pierwszej wpłaty będzie wynosiła 1% wartości netto śmieciarki, o której mowa w § 3 ust. 
l niniejszej umowy. 

5. Wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingowej będzie wynosiła 1% 

wartości netto śmieciarki, o której mowa w § 3 ust. l niniejszej umowy. 

6. Ostatnia rata – 60 - stanowi koszt wykupu śmieciarki. 
7. Z chwilą wydania Przedmiotu Umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka związane z 

używaniem tego przedmiotu, w tym także ryzyko jego przypadkowej utraty. 

8. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, poprawek, udoskonaleń czy też 
przeróbek Przedmiotu Umowy, ani usuwał czy odłączał jakichkolwiek jego części, bez pisemnej 

zgody Wykonawcy w tym zakresie. 

9. Bez pisemnej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może oddawać Przedmiotu Umowy do 

używania osobie trzeciej, ustanawiać na przedmiocie leasingu jakichkolwiek praw na rzecz osób 
trzecich oraz przenosić swoich praw wynikających z niniejszej umowy na takie osoby 

10. Po całkowitym rozliczeniu między Wykonawcą a Zamawiającym własność Przedmiotu Umowy 

przechodzi z mocy umowy leasingu na Zamawiającego. 
11. Wykonawca po wyborze oferty przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia podpisania umowy, 

przedstawi harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych. 

12.  Dopuszcza się możliwość skrócenia na wniosek Zamawiającego okresu leasingu w trakcie jej 

trwania z zachowaniem obowiązujących przepisów.  
13. Raty leasingowe będą płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT albo zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie którego będą wystawiane 

faktury VAT na czas nie krótszy niż 14 dni przed dniem zapłaty wskazanym w harmonogramie 

płatności.  



14. Kwota wykupu Przedmiotu Umowy będzie płatna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT albo wliczona do ostatniej raty 

leasingowej, płatna w terminie wskazanym dla ostatniej daty leasingowej. Faktura w przypadku 

wykupu Przedmiotu Umowy zostanie doręczona Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 
wpływu kwoty wykupu na konto Wykonawcy, w przypadku gdy kwota wykupu płatna będzie 
wraz z ostatnią ratą leasingową.  

15. Poszczególne raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktur VAT przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy albo zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym integralną część 
niniejszej umowy, a płatność nastąpi w terminie wskazanym w harmonogramie, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

16. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 
17. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonywanie terminowych płatności umówionych rat leasingowych, 
2) utrzymywanie Przedmiotu Umowy w należytym stanie, terminowe przeprowadzanie 

obowiązkowych badań technicznych, użytkowanie śmieciarki zgodnie z instrukcji producenta, 

konserwacji i napraw przez podmiot mający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, niezbędnych 
do zachowania tego przedmiotu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia 
wskutek prawidłowego eksploatowania, 
3) podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do objęcia Przedmiotu 

Umowy ochroną ubezpieczeniową oraz ponoszenia kosztów ubezpieczenia Przedmiotu Umowy, 

4) niezwłoczne powiadamianie firmy ubezpieczeniowej oraz Wykonawcy o wszelkich szkodach, 

które wystąpią w Przedmiocie Umowy, jak również jego utracie, nie później niż następnego dnia 
roboczego po dniu, w którym szkoda nastąpiła. 

18. Wykonawca uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu używania Przedmiotu 

Umowy , w szczególności poprzez żądanie jego okazania. 

§5 

Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

powinny być składane na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO 
Spółka z o.o., adres biura: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną powinny być kierowane na adres: biuro@zuokrudno.pl  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Zamawiającego 
pisemnie powinny być składane na adres: ___________________________________________. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Zamawiającego drogą 
elektroniczną powinny być kierowane na adres: _____________________________________. 

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

7. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza 

Przedstawiciela Zamawiającego: ___________________, mail: _____________, 

tel.__________. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiającego. 
9. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę. 

mailto:biuro@zuokrudno.pl


10. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza 

Przedstawiciela Wykonawcy: __________________, mail: ____________________, tel. 

__________________. 

11. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Wykonawcy. O dokonaniu zmiany 

Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego. 

 

§6 

Gwarancja oraz serwis 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia odbioru 
Przedmiotu Umowy bez uwag. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy Przedmiotu Umowy lub jego części (tak 

składowych, jak i przynależności) poza siedzibą Zamawiającego, koszty, ryzyko ich uszkodzenia 

lub utraty ponosi Wykonawca. 

3. W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad lub 

usterek Przedmiotu Umowy w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od zgłoszenia wady  lub 

usterki przez Zamawiającego.  
4. Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie przekraczał 14 

(czternastu) dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki Przedmiotu Umowy. 

5. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany Przedmiotu 

Umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, czy będą dotyczyły 
tej samej czy też różnych wad bądź usterek – będzie wykazywał te same lub kolejne wady, bądź 
usterki. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany Przedmiotu Umowy na nowy, wolny 

od wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wyżej wskazanym, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny zakres przeglądów wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi i dojazdem. 

8. Niezależnie od postanowień gwarancyjnych Wykonawca jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dotyczące Przedmiotu Umowy, w tym w 
ramach rękojmi. 

§7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. l umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie Przedmiotu 

Umowy. 

2. Dostarczenie Przedmiotu Umowy z wadami, uszkodzeniami czy też niezgodnego z SIWZ nie 

wstrzymuje biegu naliczania kary umownej, o której mowa w ust. l. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. l umowy, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. l umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP. 

5. Kary umowne określone w ust. l oraz ust. 3 mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzec2ywiście poniesionej szkody. 

§8 

Zmiany umowy 

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

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem że zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. l 
podlega unieważnieniu. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 


