
 
 
 

  

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA nr __________ 
zawarta w dniu ________ w Sławie  

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  
(dalej: Umowa) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o nazwie:  

„Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego – Etap 2”,  
pomiędzy: 
1. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie, ul. Henryka 

Pobożnego 11, 67-410 Sława, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409869, o kapitale zakładowym w wysokości 
38.373.000,00 PLN, posiadającą numer NIP PL 4970079636, posiadającą numer REGON 
081018215, reprezentowaną przez: 
Jarosława Hermaszewskiego – Prezesa Zarządu 
uprawnionego do reprezentacji, zwaną dalej „Zamawiającym” oraz 

2. _______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,  
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w _____________* (dotyczy 
tylko spółek akcyjnych), posiadającą numer NIP ____________, posiadającą numer REGON 
___________, reprezentowaną przez: 
______________ - _____________ 
______________ - _____________ 
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji*/uprawnionych do łącznej reprezentacji* zgodnie z 
odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do 
Umowy, zwaną dalej „Wykonawcą”* (dotyczy spółki handlowej) 

2.1 ________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą 
__________________ z siedzibą w _____________ przy ul. _______________,  
na podstawie informacji z CEIDG____________, posiadającym numer NIP _____________, 
posiadającym numer REGON ___________,  
zwanym dalej „Wykonawcą”* (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2.2 Konsorcjum w składzie: 
1. Lider: ___________________ oraz 
2. Partner: _________________, 
reprezentowanym przez: 
______________ - _____________ 
______________ - _____________ 
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z 
odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy*,  
 
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”* (dotyczy konsorcjum) 

 
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 



 
 
 

  

„Stroną”. 
 
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiającego 
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
(dalej: ustawa) Strony postanawiają co następuje: 
 

§ 1 
 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego: 
a) samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości 

płynnych; (dalej nazywany jako „Przedmiot Sprzedaży” lub „Przedmiot Umowy”). 
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia 

szkolenia dla pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymogami wskazanymi w SIWZ, 
stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Dane techniczne, parametry, szczegółowe dane Przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

4. SIWZ, OPZ i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 
 

§ 2  
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, dostarczy Przedmiot Sprzedaży: 
a) o których mowa w § 1 lit. a) Umowy w terminie do dnia  _______________. 

2. Za termin dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży rozumie się termin przekazania Przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu, potwierdzony Protokołem przekazania pojazdu podpisanym bez uwag przez 
osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu przekazania pojazdu 
stanowi załącznik nr 4 do umowy. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy 
wszelkie dokumenty pojazdu w tym atesty, homologacje i inne wymagane przepisami 
prawa. Brak dokumentów stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru z winy 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostarczenia Przedmiotu 
Umowy w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem za 
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: sekretariat@zwik.slawa.pl.  

4. Dostarczenie Przedmiotu Umowy realizowane być może w dni robocze w godzinach od 08:00 do 
14:00. Za dzień roboczy na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie dzień od 
poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 

5. Do czasu protokolarnego odbioru Przedmiotu Sprzedaży wszelkie ryzyka z nim związane, w 
szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 
okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy w terminie, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy lub 
gdy nie wyczerpuje warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający 
odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub 
braków w terminie co najmniej 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni. 
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§ 3 
 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą starannością, 
uwzgledniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, 
SIWZ oraz niniejszą Umową oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca gwarantuje, iż w realizacji niniejszej Umowy nie będą brali udziału etatowi 
pracownicy Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek 
Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego tj. Sława, ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 
Sława. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dostarczenia Przedmiotu Umowy do 
przeprowadzenia szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi samochodu 
i osprzętu oraz konserwacji i BHP, które potwierdzone zostanie wydaniem stosownego, imiennego 
zaświadczenia dla każdego przeszkolonego pracownika. Zamawiający wskaże do przeszkolenia __ 
pracowników. 

5. Wszelkie koszty związane z przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego 
ponosi Wykonawca. Szkolenie odbędzie się w wymierzę 8 godzin (4 godzin teorii i 4 godzin 
praktyki). 

6. Wykonawca zapewni dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz części 
zamiennych (na okres min. 10 lat) do dostarczonego Przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z 
realizacją Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 
Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży 
Przedmiotu Umowy. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie (dalej” 
Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w wysokości: 

Za samochód opisany w § 1 ust. 1 lit. a): 
a) Netto: ______________ zł, (słownie: ______________________________ złotych) 
b) VAT: ___%, ___________zł, (słownie: _____________________________ złotych)  
c) Brutto: ______________ zł, (słownie: ______________________________ złotych) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie podlegać 
jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w 
pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie 
będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, 
zwrotu wydatków lub kosztów. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług kwota brutto 
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wyłącznie 



 
 
 

  

Przedmiotu Umowy dostarczonego po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i 
usług. 

4. Faktury wystawiane będą na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. ul. Henryka 
Pobożnego 11, 67-410 Sława, po dostarczeniu Przedmiotu Umowy. W treści faktury należy 
wskazać numer niniejszej Umowy i numer zamówienia nadany przez Zamawiającego. 
Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy 
bez zastrzeżeń potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od 
dnia jej dostarczenia Zamawiającemu wskazanemu w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

51. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera Konsorcjum 
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum faktury w 
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia Zamawiającemu wskazanemu w ust. 4 
niniejszego paragrafu (dotyczy konsorcjum) 

6. Wszystkie faktury należy kierować na adres: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.  

ul. Henryka Pobożnego 11  
67-410 Sława 

W kopercie oznaczonej dopiskiem: „FAKTURA”. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

uprawnionym do wystawiania faktur 
8. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego/ płatnika, wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
9. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy* (dotyczy konsorcjum). 
10. Określone powyżej wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty dostarczenia Przedmiotu Umowy w 

tym: załadunek, transport i rozładunek i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikające 
z Umowy. 

 
§ 6 

Rękojmia i Gwarancja 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

Przedmiotu Sprzedaży na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
2. Niezależnie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości na okres…………… miesięcy, licząc od dnia odbioru i 
podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż do gwarancji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z 
zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. 

4. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 
do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 

5. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu 
podpisania protokołu dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży bez zastrzeżeń. 

6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Przedmiotu Sprzedaży wady 
powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 



 
 
 

  

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest według wyboru Zamawiającego do 
dokonania wszelkich niezbędnych napraw albo wymiany Przedmiotu Sprzedaży, objętych 
przedmiotową gwarancją, skutkujących usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady 
tych elementów ujawnią się w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

8. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu 
ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty ewentualnego transportu wadliwego 
przedmiotu Sprzedaży w inne miejsce. 

9. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego samochodu Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia następnego dnia roboczego po zgłoszeniu wady 
przez Zamawiającego. Zgłoszenie następować będzie w formie mailowej, na adres e-mail: ……… 
Naprawa lub wymiana samochodu winna nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych. 

10. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu 
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia tych wad, 
Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia przedmiotowych wad we 
własnym zakresie lub zlecenie ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Jeśli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na Przedmiot Sprzedaży przez ich producenta będzie 
dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca 
niezwłocznie po upływnie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przeniesie na 
Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 
Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja 
zostanie udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla 
siebie, a następnie przeniesie ja na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego 
ustępu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Protokołu 
przekazania pojazdu świadectwa homologacji dostarczonego samochodu. 

13. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 
wynagrodzenie z tytułu gwarancji i świadczenia usług gwarancyjnych. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. 
11. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe 

wykonanie Umowy* (dotyczy konsorcjum) 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w 

toku lub w związku z realizacją niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje 
szkody powstałe w każdej postaci winy.  

3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

4. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem zdarzeń określonych, jako siła wyższa. 

5. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, 
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje 
żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu 
art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego. 



 
 
 

  

6. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 
piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 
przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających jej 
wystąpienie. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Przedmiotu Umowy - karę umowną w wysokości 

0,2% wartości brutto opóźnionego dostarczenia Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

b) w przypadku dostarczenia Przedmiotu Umowy niezgodnego z Umową- karę umowną w 
wysokości 5% wartości brutto niezgodnego z Umową Przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji- karę umowną w 
wysokości 0,2% wartości brutto pojazdu, którego opóźnienie w realizacji roszczeń z tytułu 
rękojmi lub gwarancji dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- karę 
umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

2. Kara umowna z tytułu dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży niezgodnego z Umową, o której mowa 
w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu naliczana jest niezależnie od uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji, z tym 
zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust.1 lit. d powyżej nie podlega łączeniu z inną karę 
umowną spośród zastrzeżonych w ust. 1 lit. a- c, powyżej jeżeli podstawą do żądania tej innej kary 
umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego 
od Umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy Wynagrodzenie brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 
wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

  Zakaz cesji 
1. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie 

mogą bez zgody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. być przeniesione przez 
Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego). 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 
przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 K.C.) z wierzytelności Zamawiającego. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 



 
 
 

  

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy  
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 21 dni od dnia 
wystąpienia następujących okoliczności: 
1) Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem Przedmiotu Sprzedaży co najmniej 30 dni od upływu 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 
2) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni terminu. 

3. Na podstawie art. 145 ust. 1 Ustawy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrażać 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

 
§ 11 

Zmiany do umowy 
Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże 
zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega prawo zmiany 
postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy- zmianie może ulec 
termin realizacji Umowy, odpowiednio od okresu trwania przeszkody/ okoliczności, która 
uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią w sposób należyty, 

2) wynikającym ze zmian przepisów dotyczących wymagań technicznych, w przypadku takich 
zmian w przepisach o ile zmiany te będą miały wpływ na prawidłową realizację przedmiotu 
Umowy- zmianie może ulec termin realizacji Umowy o okres odpowiedni do prawidłowej jego 
realizacji oraz sposób jego wykonania w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji, 

3) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy- zmianie może ulec termin 
realizacji Umowy o okres odpowiedni do prawidłowej jego realizacji oraz sposób jego 
wykonania w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji. 

 
§ 12 

 Przedstawiciele stron 
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 
_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 
wyznacza następującą osobę: 
_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stanowi 
zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

Adresy do doręczeń 



 
 
 

  

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji 
Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na 
piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem 
uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

 
§ 14 

 Obowiązek informacyjny realizowany przez zamawiającego wobec wykonawcy/ osób 
podpisujących umowę w imieniu wykonawcy i osób trzecich  

1. Zamawiający, działający na mocy art. 13 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 
2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: "RODO", informuje Pana/Panią*, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. 

zwane dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego 11; 
2) w Spółce, począwszy od dnia 25.05.2018 r., funkcjonuje adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 

Inspektora Ochrony Danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., 
udostępniony osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazanie dokumentacji postepowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a 

następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe- imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, numer służbowego 
telefonu, służbowy adres e-mail wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów- dane osobowe w nim 
zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wykazuje się konieczność zawarcia 
Umowy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO; 
7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 
lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego ze względu na miejsce pobytu lub 
naruszenia przepisów ochronie danych osobowych organu nadzorczego; 



 
 
 

  

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest 
możliwe zawarcie i realizowanie Umowy; 

12) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się informować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 
kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które 
zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Na mocy art. 14 RODO, wykonawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Zamawiającego 
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 
informacyjnej, o której mowa jest w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisywania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 
o których mowa w ust. 2 i 3. 

 
§ 15 

 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, w tym o umowie 
sprzedaży oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od 
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 niniejszej 
Umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej 
Umowy będą rozstrzygane w drodze ugodowej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony 
porozumienia w terminie 14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą 
Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 
Zamawiającego. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 
Załącznik nr 1 – odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Załącznik nr 2 – SIWZ  
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – wzór Protokołu przekazania pojazdu 
Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:  
       
         ………………………..                                         ………………………… 
  



 
 
 

  

Załącznik nr 4 do umowy nr ……………/2019 z dnia ……….. 2019 r. 
 

Protokół zdawczo- odbiorczy nr……….. 
dot. dostawy fabrycznie nowego samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz 

odsysania nieczystości płynnych; 
 

numer Umowy………………………………………. 
 

w dniu …………………………………………….. w …………………………………………………. 
dokonano odbioru 

od 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Wykonawca) 
dla 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Zamawiający) 
 
Pojazd samochodowy (marka……………………., typ …………………………, model 
……………………….) w liczbie ……………………… . 
 
Wraz z pojazdem samochodowym przekazano- odebrano nw. dokumenty i dokumentację. 
1. …………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………… 

 
W czasie przekazania- odbioru pojazdu samochodowego dokonano: 
1. ………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 

Wynik odbioru uznaje się za negatywny/ pozytywny* 
 
Stwierdza się zgodność dostawy z umową nr …………………………………………… z 
dnia………………. 
1. niniejszy protokół stanowi/ nie stanowi* podstawę do wystawienia faktury VAT zgodnie z 

warunkami umowy. 
2. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
Uwagi dodatkowe: 
……………………………………………………………………………………....................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano 
 



 
 
 

  

 
Przedstawiciele Zamawiajacego                                              Przedstawiciele Wykonawcy 
1…………………………………………                                      1………………………………….. 
2……………………………………….                                         2…………………………………. 
3………………………………………….                                      3…………………………………. 
/imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data/                                                         /imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data/ 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


