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Załącznik nr 2 
do SWZ nr sprawy 03/2022 

 
 
 

Projekt Umowa Sprzedaży 
  pojazdu specjalistycznego  do czyszczenia i udrażniania kanalizacji  

z odzyskiem wody (recyklingiem)” 
nr sprawy 03/2022 

 
zawarta w Opocznie, w dniu ................................ pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, wpisaną jako przedsiębiorca do rejestru sądowego 
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał 
zakładowy w wysokości: 47.318.500,00 zł, REGON 590028079, NIP 768-000-38-62 
reprezentowaną przez: Krzysztofa Owczarskiego- Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części 
umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 
......................................................................., zwanym w dalszej części umowy SPRZEDAWCĄ, 

zwanych dalej łącznie także STRONAMI, 
o następującej treści: 
 
Zważywszy, na wynik postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy p.n. „Zakup i dostawa 
nowego pojazdu specjalistycznego  do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem 
wody (recyklingiem)”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej także: PZP), 
niniejszym Strony uzgadniają, co następuje: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
Zgodnie z wynikiem w/w postępowania Zamawiający kupuje i zobowiązuje się do odbioru 
a Sprzedawca sprzedaje i zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego pojazdu 
specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (recyklingiem). 

 
§ 2 

1. Przedmiot niniejszej umowy stanowi sprzedaż  fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego   
do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (recyklingiem): 
Marki: ...................... typ / model: ..................., rok produkcji: ............  

 łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego, spełniającego wymagania techniczno - 
eksploatacyjne określone w załączniku nr 1 SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  
nr sprawy 03/2022, stanowiącej załącznik i integralną część niniejszej Umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, wolny od wad fizycznych, 
technicznych i prawnych, odpowiadający pod względem jakości wymaganiom polskich 
i unijnych norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE. 

3. Sprzedawca gwarantuje, iż pojazd  odpowiada wymaganiom polskich norm, spełnia warunki 
techniczne dopuszczające do pracy i ruchu drogowego zgodnie z polskim prawem oraz 
gwarantuje jego wysoką jakość. 

4. Sprzedawca oświadcza iż, pojazd specjalistyczny  do czyszczenia i udrażniania kanalizacji 
z odzyskiem wody (recyklingiem), będący przedmiotem umowy jest wolny od wad fizycznych 
i nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa, 
a także nie toczy się względem niej żadne postępowanie. 

5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów (w języku polskim) 
dotyczących pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy (w szczególności: instrukcję 
obsługi całego pojazdu specjalnego, dokumentację Techniczno-Ruchowa poszczególnych 
urządzeń zabudowy, katalog części zamiennych, pisemnej gwarancji na kompletny pojazd 
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(okres gwarancji na podwozie oraz zabudowę: min. 24 miesiące), dokumentację niezbędną do 
zarejestrowania pojazdu, atestów, dopuszczeń, itp). 

6. Sprzedawca w ramach ceny sprzedaży zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia 
w siedzibie Zamawiającego dla minimum 4 osób, dotyczącego pracy i bezpiecznej obsługi 
pojazdu jako całości (w tym: zabudowy i układów w jakie wyposażony jest pojazd). 

 
§ 3 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 65 dni od daty podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby  Zamawiającego – ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 
nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko Sprzedawcy, po uprzednim zawiadomieniu 
Zamawiającego. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie stosownego protokołu przez 
przedstawicieli obu Stron, w siedzibie Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu specjalistycznego, jeżeli nie będzie posiadał 
parametrów i cech zgodnie ze złożoną ofertą, jest uszkodzony, niekompletny, nie 
przedstawiono dokumentów w języku polskim dotyczących korzystania z przedmiotu umowy lub 
niezbędnych do jego zarejestrowania.   
 

Cena sprzedaży 
§ 4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto przedmiotu Umowy jest zgodne ze złożoną przez 
Sprzedawcę ofertą i wynosi: 
 
Cena brutto: …………………..zł (słownie …………………………………………………………….), 
Podatek VAT: ………... ……...zł (słownie…………………….……………………………………….), 
Cena netto: ……………………zł (słownie…………………………………………………………….). 
 

2. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy określony na 
wystawionej przez niego fakturze, w terminie do  30 dni od dnia wydania Zamawiającemu 
przedmiotu sprzedaży  i doręczenia faktury oraz podpisania protokołu odbioru-bez zastrzeżeń.  

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

Gwarancja, Serwis i Rękojmia za wady 
§ 5 

1. Gwarancja jakości przedmiotu dostawy: 
1) Sprzedawca zapewnia bezpłatną gwarancję na dostarczony przedmiot zamówienia: tj.:  

 na całość pojazdu obejmującą wszystkie zespoły i podzespoły, w tym także 
prawidłowe funkcjonowanie samochodu, zabudowy, wady materiałowe 
i fabryczne, mechanikę, powłokę lakierniczą podwozia, perforację karoserii itp. – 
na okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów i mth (licząc od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia), 

 obejmującą wszystkie naprawy gwarancyjne pojazdu, które nie wynikły z winy 
Zamawiającego a także  ujawnione w okresie gwarancji jakiekolwiek wady 
(uszkodzenia, awaria, nadmierna zużywalność elementów eksploatacyjnych, 
odpryski/ pęcherze powłok lakierniczych itp.) utrudniające lub uniemożliwiające 
korzystanie z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2) Sprzedawca zwany dalej Gwarantem, gwarantuje Zamawiającemu wysoką jakość oraz 
sprawne i niezawodne działanie (eksploatację) pojazdu, w ramach standardu swojej 
marki pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami 
zawartymi w instrukcji obsługi. 

3) Dokument gwarancyjny określi podmiot gwaranta na terytorium Polski, w tym 
konieczne dane kontaktowe. 

4) Postępowanie gwarancyjne, w tym wszelkie dokumenty z tym związane, będzie 
prowadzone w stosunku do Zamawiającego wyłącznie w języku polskim. 
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5) Gwarancją nie będą objęte wady spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego 
pojazdu w sposób  niezgodny z załączoną instrukcją obsługi. 

6) W okresie gwarancji Gwarant własnym staraniem i na swój koszt zapewnia usunięcie 
zgłoszonych wad, awarii, konieczne do tego części, urządzenia, personel itp. Naprawy 
winny być realizowane w miejscu użytkowania pojazdu – siedzibie Zamawiającego 
w Opocznie. W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej w punkcie  
obsługi wskazanym przez Wykonawcę,  dostarczenie pojazdu do serwisu, a następnie 
wydanie go po naprawie Zamawiającemu w jego siedzibie Gwarant/Sprzedawca 
zapewni własnym staraniem i na swój koszt. Wydanie pojazdu do naprawy (usunięcia 
wad)  i odbiór po naprawie nastąpi stosownym  protokołem, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego i Gwaranta/Sprzedawcy. 

7) Gwarant obowiązany jest w terminie dwóch dni roboczych (48 godzin) od daty 
zgłoszenia zapewnić dokonanie oględzin pojazdu w zakresie zgłoszonej wady 
i poinformowania  Zamawiającego, co do propozycji dalszego sposobu postępowania. 

8) Naprawy/serwisowanie objęte gwarancją, Gwarant zobowiązuje się wykonać 
w najkrótszym możliwym terminie, umówionym po dokonaniu oględzin pojazdu,  nie 
dłuższym jednak niż  7 dni od daty zgłoszenia pojazdu do naprawy, przy czym jeżeli 
w tym terminie wada nie zostanie lub nie może zostać usunięta, Gwarant zapewni  
Zamawiającemu  pojazd zastępczy na czas usuwania wad ponad okres 7 dni od daty 
zgłoszenia. Pojazd zastępczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien 
charakteryzować się parametrami  technicznymi porównywalnymi  do pojazdu objętego 
przedmiotem umowy w ramach niniejszego postępowania, nadto zostanie dostarczony 
na koszt i własnym staraniem Gwaranta. 

9) Zawiadomienia o konieczności naprawy gwarancyjnej, Zamawiający dokona:                         
e-mailem na adres Wykonawcy, tj.: ………………………………… . Przesłanie 
zawiadomienia o konieczności naprawy gwarancyjnej zostanie niezwłocznie 
potwierdzone przez Wykonawcę e-mailem na adres Zamawiającego. 

10) Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
przedmiotu zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.  

11) Gwarancja obejmuje również przedmiot zamówienia lub usługi nabyte u kooperatorów 
(podwykonawców) przez Gwaranta.  

12) Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 
Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

2. Pojazd stanowiący przedmiot umowy objęty jest rękojmią za wady, stosownie do przepisów 
kodeksu cywilnego. 

 
Odstąpienie od umowy  

§ 6 
1. Oprócz przypadków wymienionych w SWZ lub przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie  
w wydaniu Zamawiającemu samochodu, stanowiącego przedmiot sprzedaży, przekroczy 
15 dni, a Sprzedawca, pomimo wyznaczenia dodatkowego, minimum 7-dniowego 
terminu,  nie wydał przedmiotu sprzedaży Zamawiającemu. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia- bez 
uzasadnionej przyczyny- odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić  w ciągu 14 dni od daty zaktualizowania się uprawnienia 
do odstąpienia zgodnie z regułami przewidzianymi w §6 ust. 1 pkt 1 lub 2 - w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
Kary umowne  

§ 7 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10 % wartości ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, gdy 

którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności obciążających 



 
 

4 

Sprzedawcę, 
b) w wysokości 0,05 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku 

niedotrzymania terminu wydania Zamawiającemu pojazdu stanowiącego przedmiot 
umowy z przyczyn obciążających Sprzedawcę, liczonych za każdy dzień zwłoki- nie 
więcej jednak niż 10 % wartości brutto ceny oferty Sprzedawcy, 

c) w wysokości: 0,02% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej i nie zapewnienia 
Zamawiającemu pojazdu zastępczego o czym mowa w  § 5 ust. 1 pkt 8) niniejszej 
Umowy.  

2. W razie gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności obciążających 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Sprzedawcy  kary umowne w wysokości 10% wartości 
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 
maksymalnej wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na co Sprzedawca wyraża zgodę. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. W razie zaistnienia 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 zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. Okoliczność taka wyłącza możliwość dochodzenia przez Sprzedawcę kar 
umownych lub odszkodowania. 

7. W przypadku, gdy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 
Zamawiającemu została wyrządzona szkoda a przy tym jej wysokość przekroczy wysokość kar 
umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 
jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie 
nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy 
w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są 
w szczególności: 

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., 
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp., 

9. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności 
stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy. Jeżeli 
okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja 
zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 

 
 

Ochrona danych osobowych  
§ 8 

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: 
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

2) 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, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) 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. 

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 Prezesa Urzędu 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”). 
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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 przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, tj.: SWZ nr sprawy 03/2022 
oraz Oferta Sprzedawcy  z dnia ............................... r., 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  SPRZEDAWCA 


