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Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 

„EKOWOD” Sp. z o.o.  

ul. Mariańska 2 

46-100 Namysłów 

Polska 

Tel.  (+48 77)  410-52-22 

Fax.  (+48 77)  410-14-82 

Strona internetowa: www.ekowod.net 

e-mail: sekretariat@ekowod.net 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZP.III/S/PN/D/2019.ELC      

 

przedmiot zamówienia: 

dostawy   

pn. „Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego  

z wykupem końcowym” 
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UMOWA 

Nr ZZP.III/S/PN/D/2019.ELC  

w sprawie zamówienia pn.  

 „Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego  

z wykupem końcowym” 

 

Zawarta dnia .................... roku  w ........................................., zwana dalej „Umową” 

pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółką z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 

Namysłów, NIP 7521328416, REGON 531622986, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000033145 (aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy),  

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………, … Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………………………. 

(aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy)/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG przedłożono do Umowy), NIP 

…………………………………, Regon …………………………………, 

reprezentowanym przez: 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego 

Regulaminu udzielania zamówień na dostawy (zakupy inwestycyjne), usługi, roboty budowlane. 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych, na podstawie wyłączenia określonego w art. 132 i 133 Ustawy Prawo zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53  

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………………………… 

 

 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowiący część III 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

3) Załącznik nr 3 – Instrukcja dla Wykonawców, zwana dalej „IDW”; 

W przypadku rozbieżności postanowień poszczególnych dokumentów, wymienionych powyżej, 

pierwszeństwo mają postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 
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§ 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka w formie 

leasingu operacyjnego z wykupem końcowym. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1 ustala się na kwotę brutto  

(tj. z podatkiem VAT), …………………………… PLN (słownie: …………………………………………… PLN) 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 

 wartość zamówienia określonego w przedmiocie zamówienia, 

 wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia, 

 koszty leasingu 

 koszty transportu, 

 koszty szkolenia, 

 podatek od towarów i usług, 

 wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku  

z dostawą. 

 

§  3 

[ Wykonawca dostawę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców. 

lub 

1. Wykonawca dostawę objętą zamówieniem powierza podwykonawcy w następującym zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo i uprzedniej zgody Zamawiającego  

na zawarcie umowy. Akceptacji i zgody Zamawiającego wymaga każda zmiana takiej umowy. 

3. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, tożsamy z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy 

lub projektem zmiany tej umowy. 

4. Umowa o podwykonawstwo lub jakakolwiek jej zmiana nie może zawierać zapisów, które  

są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie. 

6. W przypadku wykonywania dostawy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za tę dostawę.] * 

* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za realizację dostawy  zostanie wpisany 

zgodnie z deklaracją przedstawioną w ofercie). 
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§ 4 

Termin realizacji zamówienia: dostawa samochodu ciężarowego do 31 lipca 2019 r., leasing 60 

miesięcy. 

 

§ 5 

1. Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ……………………………… 

2. Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………………………………… 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, właściwą dla przetargu, o którym mowa w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć i oddać do używania Zamawiającemu samochód 

ciężarowy typu wywrotka, szczegółowo opisany w SIWZ, nazywanym „przedmiotem leasingu”,  

a Zamawiający zobowiązuje się płacić raty leasingowe. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu ciężarowego typu wywrotka 

spełniającego minimalne warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

4. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot leasingu zgodnie z warunkami określonymi  

w „Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu” stanowiących załącznik do umowy. 

5. Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi protokolarnie. Protokół stanowi integralną część umowy. 

 

§ 7 

Przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy stanowi własność Wykonawcy. Zamawiający 

nie ma prawa na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz 

przelewać swych praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 

  

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania stałych rat leasingowych w wysokości ……….. zł 

(słownie złotych: ……………………. /100) miesięcznie z góry do dnia ….. każdego miesiąca, 

począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie przedmiotu leasingu. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty leasingowej Zamawiający zobowiązany jest  

do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące 

przedmiotu leasingu otrzymane od gwaranta. 

2. Zamawiający realizuje we własnym zakresie zobowiązanie gwaranta z tytułu udzielonej 

gwarancji. 

3. Zamawiający zobowiązany jest dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji w autoryzowanych 

stacjach, stosownie do warunków gwarancji. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o ujawnionych wadach 

przedmiotu leasingu i o otrzymanych świadczeniach gwaranta. 

5. Dochodzenie praw z tytułu gwarancji nie zwalnia Zamawiającego z dokonywania świadczeń 

ustalonych umową. 
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§ 10 

1. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot leasingu zgodnie z przeznaczeniem  

i dokonywać nakładów dla utrzymania jego zdolności technicznej do użytku. 

2. Koszty eksploatowania przedmiotu leasingu obciążają Zamawiającego. 

 

§ 11 

Zamawiający ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot leasingu w zakresie OC, AC, NNW. 

 

§ 12 

Po upływie określonego terminu oznaczonego w umowie Zamawiający zobowiązuje się nabyć  

od Wykonawcy własność przedmiotu leasingu na warunkach przewidzianych w „Ogólnych 

Warunkach Umowy Leasingu” za cenę wykupu wynoszącą 1%. Przeniesienie własności przedmiotu 

leasingu nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT. Wykonawca 

zobowiązuje się przenieść własność leasingu na Zamawiającego na zasadach określonych 

powyżej pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich należności wynikających  

z umowy leasingu. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów  

do Umowy, pod rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

jej zmiany w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w wyniku zaistnienia okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej podpisania, np.: 

1) zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy  

i/lub  zmiany danych firmy; 

2) zmiana zakresu podwykonawstwa; 

3) zmiana terminu dostawy przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (siła 

wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa 

pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy 

zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub 

całości jego zobowiązań); 

4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa 

podatkowego. 

3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą stron 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej 

groźbie opóźnienia dostawy samochodu ciężarowego typu wywrotka. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 15 

1. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy i „Umowa Leasingu Operacyjnego” z dnia 

……… oraz „Ogólne Warunki Umowy Leasingu” wraz z tabelą opłat i prowizji. 

2. W przypadku niezgodności lub sprzeczności treści załączników do umowy z bezwzględnie  

obowiązującymi przepisami prawa, a także z niniejszą umową, postanowień załączników nie 

stosuje się.  

3.  W sytuacji określonej powyżej znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz 

postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 16 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową Strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający i 2 egz. Wykonawca. 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                     Zamawiający 

 

 

 


