
 

 

 

Załącznik Nr 10 do SIWZ 

[PROJEKT] UMOWA NR PGKiM/ZP/01/05/2020 

  

zawarta w dniu ....................... w Hrubieszowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Krucza 20, 22-

500 Hrubieszów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000155601, kapitał 

zakładowy 19 023 900,00 zł, NIP 919-12-57-274, Regon 95028897, BDO 000012075 zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

...................................... 

a  

...................................... 

zwanym dalej Dostawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

obowiązujących progów dla zamówienia klasycznego na wykonanie zadania pod nazwą:  

„Dostawa nowego samochodu dostawczego o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową 

wywrotną typu krata” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz 

Zamawiającego i przenieść na niego prawo własności fabrycznie nowego samochodu 

dostawczego o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata, którego 

właściwości zostały określone w SIWZ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia - SOPZ 

oraz wykonać pozostałe świadczenia określone w Umowie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia oraz oferta przetargowa Dostawcy, stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do 

niniejszej Umowy. Ilekroć w Umowie mowa jest o Przedmiocie Umowy bez bliższego 

oznaczenia, należy przez to rozumieć samochód dostawczy o dopuszczalnej masie ciała do 

3,5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata. 

2. Dostawca oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu umowy, posiada prawo swobodnego nim 

dysponowania oraz, że Przedmiot Umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną 

wadą prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich.  

3. Dostawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie najwyższej jakości, będzie spełniać 

wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będzie zgodny 

z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w SIWZ, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności Przedmiotu Umowy na Zamawiającego 

nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego – bez zastrzeżeń, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

5. W ramach niniejszej Umowy Dostawca, zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na 

rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:  

5.1. dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko Przedmiotu Umowy do 

miejsca spełnienia świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami, wyposażonego zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

5.2. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Przedmiotu Umowy w wymiarze nie mniej niż 2 godzin, 



 

 

 

5.3. zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych 

w niniejszej Umowie; 

6. Wraz z dostawą Przedmiotu Umowy, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 

Zamawiającemu instrukcję obsługi, kartę pojazdu oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające 

Zamawiającemu na korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego 

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 przez tłumacza przysięgłego. 

7. Miejscem spełnienia świadczenia jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o. o., ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów. 

 

§ 2 

Termin i warunki dostawy 

1. Wszystkie świadczenia określone w § 1 ust. 5 pkt. 5.1.-5.3. Umowy, Dostawca zobowiązany jest 

wykonać w terminie do dnia ………………………………… . 

2. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie do 2 miesięcy licząc od dnia podpisania 

niniejszej umowy. W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie 

oświadczają, że za datę dostawy Przedmiotu Umowy uznają datę podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 

3. Dostawca zapewni takie warunki transportu Przedmiotu Umowy, jakie są wymagane, aby nie 

dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca 

spełniania świadczenia. 

4. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: przetargi@pgkimhrubieszow.pl lub sekretariat@pgkimhrubieszow.pl 

o planowanym terminie dostarczenia Przedmiotu Umowy z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem. 

5. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu Przedmiotu Umowy nastąpi wstępny odbiór 

[sprawdzenie kompletności Przedmiotu Umowy w tym kompletności dokumentów, o których 

mowa w § 1] wymagający potwierdzenia w formie pisemnego protokołu dostawy - 

podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.  

6. Po dostarczeniu Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia 

dostawy Przedmiotu Umowy – Dostawca zobowiązuje się do wykonania świadczeń określonych 

w § 1 ust. 5 pkt 5.2 Umowy oraz wszelkich innych świadczeń pozwalających korzystać przez 

Zamawiającego z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Świadczenia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu zostają wykonane w siedzibie 

Zamawiającego. Zamawiający udostępni Dostawcy pomieszczenia, w których Dostawca będzie 

mógł wykonać świadczenia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody 

(w tym utracone korzyści) wyrządzone podczas wykonywania świadczeń określonych w ust. 5 

niniejszego paragrafu. 
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§ 3 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Po wykonaniu przez Dostawcę świadczeń określonych w § 2 ust. 5 Umowy, Dostawca 

zobowiązany jest do uruchomienia przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

Przedmiotu Umowy oraz do sprawdzenia prawidłowości jego działania w zakresie wszystkich 

funkcji.  

2. W okresie do .......... dni po przeprowadzeniu próbnego rozruchu przedmiotu umowy, w czasie 

i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Dostawca przeszkoli pracowników, w wymiarze 

wynoszącym min. 2 godziny w zakresie określonym w § 1 ust. 5 pkt 5.1 Umowy. 

3. Odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpi po spełnieniu przez Dostawcę wszystkich 

świadczeń, objętych Umową, w tym po pomyślnym przeprowadzeniu próbnego rozruchu 

Przedmiotu Umowy i po sprawdzeniu prawidłowości jego działania oraz po przeszkoleniu 

pracowników Zamawiającego. 

4. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony w formie pisemnego protokołu 

odbioru końcowego - podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli każdej 

ze Stron. Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami 

niniejszej Umowy.      

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

5.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

5.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości; 

5.3. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego 

obniżenia ceny sprzedaży. 

6. Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia 

wad.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku braku 

dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 oraz innych dokumentów wymaganych przez 

przepisy prawa. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przez Dostawcę całości świadczeń i obowiązków określonych w Umowie, 

Dostawcy przysługuje całkowite łączne ryczałtowe wynagrodzenie (w rozumieniu art. 632 § 1 

Kodeksu cywilnego) w wysokości …………. zł [słownie: ……………………….złotych] netto 

powiększone o podatek VAT, według stawki zgodnej z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Kwota ceny, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest stała, uwzględnia wszelkie koszty 

poniesione przez Dostawcę w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz obejmuje 

spełnienie przez Dostawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej 

Umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Dostawcy i osób, którymi się on posługuje względem 

Zamawiającego z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy.  

3. Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Dostawca będzie uprawniony wystawić 

najwcześniej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zapłata ceny dokonana zostanie przelewem na rachunek 

bankowy, wskazany przez Dostawcę w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od daty 



 

 

 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty ceny 

uważa się dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Dostawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo – w treści faktur VAT i/lub innych 

dokumentów wystawianych w związku z realizacją Umowy – numeru rachunku bankowego 

znajdującego się aktualnie [tj. najpóźniej na dzień wystawienia danego dokumentu] w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2020 r., poz. 106 tj., dalej zwanego: „białą 

listą podatników VAT”]. Dostawca zobowiązuje się ponadto do niedokonywania zmian 

polegających na usunięciu [wykreśleniu] wskazanego numeru rachunku bankowego z białej 

listy podatników VAT – w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do upływu terminu 

płatności należności objętej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku 

podania przez Dostawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście 

podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą ceny objętej 

daną fakturą VAT, a termin zapłaty ceny [określony w ust. 3 niniejszego paragrafu] liczony 

będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście 

podatników VAT. 

 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

1. Dostawca udziela …… miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. Okres rękojmi za 

wady Przedmiotu umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona 

gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Dostawca ponosić będzie 

odpowiedzialność za wynikłe szkody w imieniu Zamawiającego będące następstwem wad 

Przedmiotu Umowy.  

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

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 Przedmiotu Umowy, Dostawca zobowiązany jest do 

bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń, tj. do bezpłatnej naprawy lub 

wymiany: 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 Przedmiotu Umowy 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 lub w serwisie wskazanym przez Dostawcę. W przypadku napraw, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonywanych w siedzibie Zamawiającego koszty 

dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części 

zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z 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 

Przedmiotu Umowy - ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu 5 dni od daty 

doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: ……………………………. 

6. Dostawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14 dni 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.  

7. 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.  

8. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 

Dostawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

 

§ 6 

Oświadczenia Dostawcy 

1. Dostawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. 

2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy  

i wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób 

trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności 

przemysłowej. 

3. W przypadku złożenia przez Dostawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Dostawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, 

poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

4. Dostawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz 

osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku 

zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności 

przemysłowej na rzecz osób uprawnionych do tych praw. 

 

§ 7 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez 

Dostawcę z wykonaniem Umowy, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 1 Umowy 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez 

Dostawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości 

w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 5 i w § 5 ust. 6 Umowy, 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Dostawca, Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Dostawcy 

karą umowną, określoną w ust. 3, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar 

umownych również na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz 

w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia 

się przez Dostawcę z wykonaniem Umowy o 14 dni, w stosunku do terminu, określonego w § 2 

ust. 1 Umowy. 



 

 

 

6. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej 

kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Dostawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie to służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Dostawcy 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym roszczeń 

z tytułu kar umownych. Zabezpieczenie może być wniesione według wybory Dostawcy 

w jednej lub kilku z następujących form: 

 a) w pieniądzu, 

 b) gwarancjach bankowych, 

 c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2. Dostawca ma prawo do zamiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 

w pieniądzu na zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w SIWZ. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Dostawcy w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, 

b) 30% w ciągu 15 dni po wygaśnięciu rękojmi dotyczącej Przedmiotu Umowy o najdłuższym 

okresie. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone Dostawcy w ciągu 30 dni od dnia 

podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy.  

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% 

wysokości zabezpieczenia, a zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Strony zgodnie ustalają, że kary umowne naliczone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy lub 

w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi zostaną potrącane z należności głównej i/lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwotę zabezpieczenia, zabezpieczenie nie 

zostanie zwrócone, a Zamawiający wykorzysta dostępne środki prawne do wyegzekwowania 

całkowitej kwoty kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, 

wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści Umowy, 

nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie 

pisemnej przez obydwie strony Umowy w postaci aneksu. 

3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć:  

3.1. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej 

stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy 



 

 

 

brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany 

wysokości stawki podatku VAT. 

3.2. zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, spowodowanego wstrzymaniem 

realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia 

w momencie zawierania umowy. 

3.3. zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem 

zaistnienia siły wyższej;  

3.4. zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.  

3.5. przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy w czasie trwania Umowy produkcja urządzeń zostanie 

zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń 

o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących 

Przedmiot Umowy.   

4. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

§ 10 

Klauzula informacyjna dot. RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, e-mail: 

iod@pgkimhrubieszow.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 

PGKiM/ZP/01/05/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018); 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 



 

 

 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników; 

b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego; 

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

2. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Cesja wierzytelności, przysługujących Dostawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania 

Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności cesji.  

2. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po 

stronie Dostawcy. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami 

uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy dla 

Zamawiającego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.  

6. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ..... 

 

DOSTAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu dostawczego o dmc do 3,5 tony 

ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata. Zamawiający wymaga dostawy nowego 

pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony o roku produkcji nie wcześniejszym 

niż rok 2020. 

1.1. Parametry techniczne podwozia:  

• podwozie dwuosiowe, oś napędowa tylna z kołami bliźniaczymi; 

• rozstaw osi 3 665 mm; 

• ogumienie wielosezonowe 195/75 R 16; 

• stalowe obręcze 5,5 J x 16; 

• hamulce - tarcze wentylowane na obu osiach; 

• zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy, stabilizator tylnej osi; 

• mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy; 

• koło zapasowe. 

1.2. Parametry techniczne silnika i skrzyni biegów: 

• silnik wysokoprężny o mocy min. 150 KM; 

• poziom emisji spalin min. Euro 5; 

• manualna skrzynia 6-biegów; 

• zbiornik paliwa min. 70 l. 

1.3. Elementy nadwozia: 

• lusterko dla zabudowy o szerokości min. 2190 mm; 

• wzmocnienie podłużnicy; 

• szyby boczne przezroczyste, szyba czołowa z filtrem; 

• szyba w tylnej ścianie kabiny; 

• elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa na dachu kabiny; 

• belka przeciw najazdowa tylna; 

• zaczep do holowania z przodu pojazdu. 

1.4. Wnętrze, ogrzewanie, klimatyzacja: 

• fotel kierowcy z regulacją (przód-tył, góra-dół); 

• siedzenie pasażera dwuosobowe; 

• poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; 

• półka nad przednią szybą; 

• klimatyzacja manualna lub automatyczna. 

1.5. Audio, elektryka i przyrządy: 

• radio cyfrowe; 

• włącznik główny instalacji elektrycznej; 

• akumulator; 

• kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach; 

• światła do jazdy dziennej; 

• automatyczny układ włączania świateł; 

• akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania. 

1.6. Wyposażenie dodatkowe; 

• podnośnik hydrauliczny 3,5 tony; 

• klucz do kół; 

• kliny pod koła; 



 

 

 

• trójkąt ostrzegawczy; 

• apteczka; 

• gaśnica. 

1.7. Kolorystyka: 

• kabina – biała; 

• podwozie – czarne; 

• tapicerka siedzeń – tkanina ciemna. 

1.8. Parametry techniczne części ładunkowej: 

• skrzynia ładunkowa wywrotka – tył; 

• skrzynia ładunkowa w przedziale 600 kg -700 kg nieprzekraczająca DMC do 3,5 

tony; 

• wymiary skrzyni: długość:  3400 mm – 3650 mm, szerokość: 1900 mm – 2200 mm; 

• burty aluminiowe o wysokości 300 mm – 400 mm; 

• nad burtami zabudowa z kraty metalowej o wysokości 2200 - 2500 mm licząc od 

podłogi; 

• wymiary oczek kraty od 40 mm / 40 mm do 50 mm / 50 mm; 

• tylna część kraty dwuskrzydłowa, uchylna na boki; 

• prawa strona kraty z otwieranym skrzydłem o szerokości połowy długości skrzyni 

ładunkowej; 

• podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z płyty wodoodpornej o grubości 10 mm – 

20 mm; 

• burta przedniej części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na całej jej 

szerokości i wysokości z okratowanym otworem na szybę kabin; 

1.9. Wykonawca w ramach ceny ofertowej musi zapewnić komplet dokumentów do rejestracji 

w tym: 

• Świadectwo homologacji samochodu; 

• kartę pojazdu; 

• książkę przeglądów serwisowych; 

• książkę gwarancyjną; 

• instrukcję obsługi w języku polskim, która musi zawierać (w postaci opisów, 

schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z konstrukcją, obsługą i serwisem 

pojazdu i wyposażenia oraz bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu; 

• wszelką dokumentację niezbędną do rejestracji samochodu; 

• Dokumentacja UDT; 

• inne dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

1.10. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na samochód bez limitu 

kilometrów wynosi: 

• na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i hydrauliczne - 

minimum 24 miesiące; 

• na powlokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy; 

• na perforację blach nadwozia - minimum 84 miesiące; 

• na zabudowę pojazdu - minimum 24 miesiące; 

1.11. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia w ramach ceny podanej w ofercie, 

w okresie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru - 

serwisu w zakresie dostarczonego produktu, tj., przeglądy okresowe samochodu i części 

ładunkowej. 



 

 

 

1.12. Wykonawca zapewnia (na koszt własny) szkolenie z obsługi całego przedmiotu 

zamówienia. 

1.13. Wymagania dotyczące obsługi serwisowej pojazdu w okresie gwarancji (podanej w 

formularzu): 

1.13.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił obsługę serwisową oraz 

naprawy gwarancyjne samochodu, ze wskazaniem konkretnej stacji serwisowej 

ASO nie dalej niż ……………… km od siedziby Spółki (odległość podana 

w formularzu oferty); 

1.13.2. W okresie 24 miesięcy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia w ramach 

ceny, serwisu w zakresie dostarczonego produktu tj., przeglądy okresowe 

samochodu; 

1.13.3. W przypadku wystąpienia awarii technicznej pojazdu uniemożliwiającej jego 

samodzielny przejazd do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów, 

transport jego do tej stacji zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

1.13.4. Przeglądy okresowe dokonywane w serwisach będą wykonywane zgodnie 

z wytycznymi producenta. 

 


