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Załącznik Nr 6 Do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

na dostawę sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania 
Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka 
odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA 
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 

„KRAS-EKO” Sp. z o.o. 

ADRES SIEDZIBY Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna 

NR KRS 0000041616 

NR REGON 110608386 

NR NIP 564-16-29-208 

 

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU 

 

zawarta w dniu ......... w Wincentowie pomiędzy: 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o. o. z siedzibą w 

Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, KRS 0000041616, NIP: 564-16-29-208,  

reprezentowaną przez Andrzeja Mroza – Prezesa Zarządu,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 

………….. ………………… z siedzibą w ………………. przy ulicy ……… nr ………, KRS …….., NIP: ……………… 

reprezentowaną przez ……….. – ………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego znak sprawy 6/ZP/S/2018 przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, na: ……………………… w ramach  realizacji Projektu pn. „Dostosowanie  Zakładów 

Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 

6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 

2014-2020 - została zawarta umowa o następującej treści: 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego, zainstalować i 

uruchomić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzęt/pojazd: 

…………….....................................................................................………………………… spełniający warunki 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie, zwaną dalej przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania umowy ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, książką 

gwarancyjną, aktualnym badaniem technicznym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego¹ 

oraz inne wymagane prawem niezbędne dokumenty do dokonania  rejestracji¹. 

3. Koszty dostawy wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu ponosi Wykonawca. 

4. Przedmiot umowy będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem  w czasie transportu. 

5. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany, ma należytą jakość, 

funkcjonalność i parametry techniczne. 

¹- jeśli dotyczy 

 

TERMINY I WARUNKI DOSTAWY 

§ 2 

1. Wykonanie umowy, tj. dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie przedmiotu umowy nastąpi w 

terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy 

nie później niż na 7 dni przed dostawą. 

3. Po zainstalowaniu, uruchomieniu i przetestowaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego 

odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie 

protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu 

umowy. 
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§ 3 

1. W ramach realizacji umowy i wynagrodzenia nią przewidzianego Wykonawca przeprowadzi szkolenie 

dla 3 pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania przedmiotu umowy 

bezpośrednio po zainstalowaniu przedmiotu umowy. 

2. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez uprawnionego do tego przedstawiciela Wykonawcy w 

miejscu instalacji przedmiotu umowy. 

3. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 6 godzin dla każdego pracownika.  

 

GWARANCJA, RĘKOJMIA I SERWIS 

§ 4 

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres …………………. 

2. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.  

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu umowy  lub w 

autoryzowanych warsztatach obecnych na terytorium EOG i Szwajcarii.  W przypadku niemożności 

dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia przedmiotu umowy lub jego części do 

punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia do punktu serwisowego 

oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 

5. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii, nie 

później niż w terminie 48 godzin od powiadomienia liczonego w godzinach. 

6. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuniętenie później niż w terminie 14 dni od dnia ich 

zgłoszenia. 

7. Jeżeli opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 6 

potrwa dłużej niż 14 dni lub gdy dany podzespół przedmiotu umowy był naprawiany już co najmniej 

2 razy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu, którego wada dotyc zy,  

na nowy, wolny od wad. Do momentu wymiany podzespołu Wykonawca pozostaje w opóźnieniu  

w usunięciu wad, chyba że wymiana nastąpiła w terminie określonym w ust. 6 w ramach usunięcia 

zgłoszonej wady. 
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8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający może 

dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po jej upływie, jeżeli zgłoszenie wady miało miejsce przed jej 

upływem. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną 

od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu rzeczy naprawionej. Przez istotne naprawy rozumie 

się w szczególności: wymianę silnika, skrzyni biegów, zespołu napędowego, głównych pomp 

hydraulicznych, ponad 20% elementów blacharskich w związku z korozją. W innych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas,  w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony 

z gwarancji nie mógł z niej korzystać, przy czym na wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej 

podzespoły Wykonawca niezależnie udziela 6 miesięcznej gwarancji, której termin nie może jednak 

zakończyć się przed upływem gwarancji na przedmiot umowy.  

9. Zgłoszenia uszkodzeń będą przyjmowane drogą elektroniczną (e-mail),  telefoniczną i faksową  na nr 

……………. we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. 

10. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do: 

- instalowania i wymiany w zakupionym przedmiocie umowy standardowych elementów, podlegających 

wymianie, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi, 

- dysponowania przedmiotem umowy. 

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne obejmuje w szczególności: 

1) odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy. Przez wadę fizyczną 

rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego przedmiotu Umowy z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, ofercie Wykonawcy, oraz niniejszej Umowie, 

2) odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady prawne dostarczonego przedmiotu Umowy, w 

tym w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 

oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 

przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Wykonawca zapewni na przedmiot umowy oraz części do niego odpłatny serwis pogwarancyjny przez 

okres co najmniej 24 miesięcy od daty upływu terminu gwarancji, stosując średnie ceny z rynku polskiego.  
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13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić z przedmiotem umowy oryginalne akcesoria pochodzące  

od tego samego producenta co przedmiot umowy. Wszystkie akcesoria będą dostarczone Zamawiającemu 

w zestawie w cenie oferty oraz będą fabrycznie nowe. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio 

do dostarczenia przez Wykonawcę części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.  

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 5 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …………….zł 

VAT: ……………….zł 

Brutto: …………….zł   (słownie: …………………………………………….zł) 

2. Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności koszt dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji, rozruchu, 

instrukcji obsługi, przeszkolenia pracowników Zamawiającego, świadczenia usług serwisu gwarancyjnego 

oraz wszelkie należne opłaty  i podatki, w tym podatek VAT. Ustalona kwota wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za przedmiot umowy po podpisaniu przez Strony bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru.  

4. Faktura, której załącznikiem będzie protokół odbioru, wystawiona będzie na ……………,  NIP: 

………………………………. . 

5. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikiem, zgodnie z ust. 4, Zamawiający 

zapłaci należność wynikającą z tej faktury  przelewem na konto Wykonawcy - w terminie 60 dni, licząc 

od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

6. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

KARY UMOWNE 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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a) za opóźnienie w wykonaniu umowy, tj. dostawie, zainstalowaniu , uruchomieniu i 

wdrożeniu przedmiotu umowy, w wysokości 0 ,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzieńopóźnienia. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6 umowy,  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,  za każdy 

dzień opóźnienia. 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z 

przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

3. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 5 ust. 5 przysługują odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn,  

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:  

a) opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 30 dni, przy czym dostarczenie przedmiotu umowy 

w stanie niekompletnym, z wadą, niespełniającego wymagań określonych przez Zamawiającego 

wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w jej wykonaniu; 

b) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich; 

c) jeżeli w sytuacji zaistnienia przesłanek wymiany podzespołu przedmiotu umowy na nowy 

wolny od wad, wymiana ta nie nastąpi w terminie 14 dni.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia  

i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę 

………………………..… zł (słownie: ……………………………………… zł). 
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2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania jej przedmiotu. 

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru.  

4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

5. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z 

przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej 

umowie zgodnie z zapisami §4 poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu 

jest równy okresowi gwarancji i wynosi ….…. miesięcy. 

 

§ 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności  wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za 

przedmiot umowy. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 9 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 

4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 
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b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 

Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 10 

Umowa może zostać zmieniona w przypadku: 
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1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub 

materiałów). Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie, której był 

dokonany wybór wykonawcy, 

2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy  

do aktualnego stanu prawnego, 

3) zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku 

od towarów i usług lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. 

Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 

obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin 

wprowadzenia. 

 

§ 11 

1. Umowa niniejsza podlega polskiemu prawu, a w sprawach w niej nie uregulowanych mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeku Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy Strony poddają do 

rozpatrzenia Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach nie zawierających 

żadnych poprawek ani skreśleń, po jednym egz. dla każdej ze stron. 

Integralną część umowy stanowi: 

Załącznik nr 1 - SIWZ 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz zestawieniem wymaganych parametrów technicznych  

i użytkowych; 

Załącznik nr 3 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

 

 

WYKONAWCA :     ZAMAWIAJĄCY: 
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