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UMOWA nr ….. /IR/2022 - WZÓR 

zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy: Połczyńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka 

z o. o., ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000007559, o kapitale zakładowym w wysokości 2 360 325,00 zł, NIP 6721828904, 

REGON 331257731, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Panią Beatę Pszczołę-

Bryńską – Prezesa Zarządu,  

a  

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  

NIP …………………….. REGON ………………… zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą, 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie ,,zapytania 

ofertowego” prowadzonego zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej 

niż 130.000,00 zł, dla zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), zostaje zawarta umowa o następującej 

treści. 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostawa przyczepy dwuosiowej”. 

2. Dostawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć własnym kosztem i staraniem do siedziby 

Zamawiającego,  fabrycznie nową, sprawną technicznie i niezarejestrowaną przyczepę dwuosiową. 

3. Zamawiana maszyna musi posiadać minimalne parametry: 

- maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 

- ładowność 4 t, 

- szerokość 2,0 m, długość 4,0 m, 

- burty z nadstawkami (demontowanymi), 

- hamulec postojowy, 

- koło zapasowe, 

- hydrauliczna stopa podporowa, 

- ogumienie nowe,  

- automatyczny zaczep tylny. 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 10-06-2022 r. 

2. O terminie dostawy DOSTAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z 2-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Przyczepa dostarczona zostanie w uzgodnionym terminie na koszt DOSTAWCY: Połczyńskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wynikający z § 1 stanowi wartość oferty złożonej przez 

Dostawcę określoną ceną brutto w kwocie …………………. zł, Słownie: ……………………… 

…………… zł  00/100, w tym podatek VAT …….%.  

2. Fakturę należy wystawić na: Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 

NIP 6721828904, REGON 331257731 w Połczynie Zdroju. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę 

w ciągu 30 dni, licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie 

Zamawiającego. Odbiorcą faktur jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. 

w Połczynie-Zdroju. 

4. Podstawę do zapłaty faktury stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez strony 

umowy. Protokół ten potwierdza ilościowe dostawy oraz instruktaż w zakresie obsługi. Integralną 

jego część stanowią wymagane przepisami prawa dokumenty, w tym:  

4.1. deklaracja zgodności CE, 
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4.2. książka serwisowa i gwarancyjna, 

4.3. DTR z instrukcją obsługi w języku polskim 

4.4. homologacja lub inny dokument umożliwiający zarejestrowanie przyczepy  

w Polsce. 

5. Datą zapłaty jest uznanie przelewaną kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego 

przez jego bank. 

6. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wymagania stawiane Sprzedawcy: 

1.1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona przyczepa jest niezgodna  z wymaganiami 

technicznymi opisanymi w zaproszeniu do złożenia oferty lub nie jest kompletna albo posiada 

ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru przyczepy objętej reklamacją, 

sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.  

1.2. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu przyczepy wolnej od wad  

w terminie 5 dni. 

1.3. Prawo własności do przyczepy przechodzi na Kupującego w dniu podpisania przez Kupującego 

protokołu odbioru przyczepy bez zastrzeżeń. 

1.4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.  

1.5. Na każde żądanie Kupującego Sprzedawca jest zobowiązany okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju, odpowiedni certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, instrukcję eksploatacji czy użytkowania 

przyczepy. 

§ 5 

1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zobowiązania umowy z należytą starannością oraz zapewni 

prawidłowe funkcjonowanie przyczepy. 

2. Sprzedawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność  

za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 

zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.  

4. Sprzedawca oświadcza, że przyczepa stanowiąca przedmiot umowy: 

4.1. jest fabrycznie nowa, nieużywana, wolna od wad i usterek, 

4.2. spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 

4.3. posiada homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 

§ 6 

1. Sprzedawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na warunkach określonych w dokumencie 

gwarancyjnym, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru przyczepy. 

2. Okres trwania gwarancji wynosi: ……………………. i jest liczony od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru przyczepy bez zastrzeżeń.  

3. Niezależnie od gwarancji Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie  

z przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Okres rękojmi ustala się na ………….. miesięcy. 
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§ 7 

1. Do koordynacji realizacji umowy, DOSTAWCA ustanawia swoich upoważnionych przedstawicieli 

w osobach: Prowadzący umowę : …………….. tel. kontaktowy ………….  

2. Upoważnionym do kontaktów z Dostawcą z ramienia Zamawiającego jest: Pan Konrad 

Karpiński, tel. 606-673-601. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony 

będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej.  

§ 8 

DOSTAWCA oświadcza, że przyczepa stanowiąca przedmiot umowy nie jest obciążony ciężarami i 

prawami osób trzecich i jest fabrycznie nowa. 

§ 9 

1. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,20 % wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,20 % wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od uzgodnionego przez 

Strony terminu usunięcia wad. 

3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, wg zasad 

wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego 

§ 10 

1. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej.  

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do 

zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu Umowy. 

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez 

Stronę: 

3.1. Strona niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły 

wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie; 

3.2. Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia; 

3.3. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia; 

3.4. Kontrahent dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy pomimo wystąpienia siły wyższej. 

3.5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z 

Umowy przez Stronę przez okres przekraczający 14 dni, Strony spotkają się i w dobrej wirze 

rozpatrzą celowość i następnie podejmą stosowne decyzje biorąc pod uwagę również warunki 

rozwiązania umowy.                                               

§11 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Kupującego jest niedopuszczalne, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 
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§12 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Sprzedawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 

§ 13 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 15 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

spółka z o.o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju ul. Jana Pawła II 16, 

3. Celem przetwarzania jest wykonanie przez Panią/Pana czynności w ramach umowy 

cywilnoprawnej, zawartej z administratorem 

3.1. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz 

3.2. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a), jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

4.1. Dział inwestycji remontów, 

4.2. Dział ekonomiczny, 

4.3. Dział zasobów lokalowych, 

4.4. Dział gospodarki komunalnej, 

4.5. Dział administracyjny, IOD, 

4.6. Firma realizująca obsługę informatyczną, 

4.7. Firmy i instytucje, które współpracują z administratorem w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy i przedawnienia 

wynikających z niej roszczeń, na podstawie przepisów prawa, w szczególności podatkowych 

a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

– na zasadach określonych w przepisach prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wyklucza możliwość zawarcia umowy 

z administratorem.  

§ 16 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Zaproszenie do złożenia oferty, 

2. Oferta Sprzedawcy. 

 

 

DOSTAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


