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Załącznik nr 2 

do SWZ nr sprawy 04/2022 
 

Projekt  UMOWY nr ……….. 
na:   „Zakup i dostawa używanej koparki gąsiennicowej, obrotowej” 

nr sprawy 04/2022 
 

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 
firmą: 
.................................................................................................................  
z siedzibą ................................................................................................................. 
NIP: ....................................,  którą reprezentują:.........................................................., 
zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAWCĄ, 

Zwanych dalej łącznie także STRONAMI, 
o następującej treści: 
 

Oświadczenia stron 
§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
 

Przedmiot umowy 
§ 2 

Zgodnie z wynikiem postępowania na realizację dostaw p.n. „Zakup i dostawa używanej 
koparki gąsiennicowej, obrotowej”,  nr sprawy 04/2022, prowadzonego w trybie 
podstawowym, Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy koparki gąsiennicowej, obrotowej 
wraz z wyposażeniem, a Zamawiający do  kupna i odbioru, na warunkach określonych 
w niniejszej umowie. 

§ 3 
1. Przedmiot niniejszej umowy stanowi sprzedaż używanej koparki gąsiennicowej, 

obrotowej,  wraz z wyposażeniem: 
1.1.  Koparka gąsiennicowa, marki: ………………… typ/model: …………………, rok produkcji: 

…………………….. , liczba motogodzin: ……………………………….. 
 

 łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego, spełniających wymagania techniczno - 
eksploatacyjne określone w załączniki nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do SWZ nr 
sprawy 04/2022, stanowiącej załącznik i integralną część niniejszej Umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia koparki gąsiennicowej wraz z wyposażeniem 
wolnej od wad fizycznych, technicznych i prawnych, odpowiadających pod względem 
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jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, dopuszczonych do obrotu 
prawnego na terytorium Polski i UE. 

3. Sprzedawca oświadcza iż, maszyny i urządzenia będące przedmiotem umowy są wolne od 
wad fizycznych i nie są obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz 
Skarbu Państwa, a także nie toczy się względem nich żadne postępowanie. 

4. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia maszyny stanowiącej przedmiot niniejszej 
umowy kompletu dokumentów, tj. w szczególności: 

 instrukcje obsługi – DTR w języku polskim, 
 dokument gwarancji z warunkami nie gorszymi niż określone  w załączniki nr 1 

(opis przedmiotu zamówienia) do SWZ nr sprawy 04/2022. 
5. Sprzedawca w ramach ceny sprzedaży zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla 

minimum 2 osób, dotyczącego pracy i bezpiecznej obsługi koparki gąsiennicowej wraz 
z osprzętem w siedzibie Zamawiającego. 

 
Termin oraz miejsce dostawy 

§ 4 
1. Termin dostawy: Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. Miejsce wykonania dostawy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości 

Różanna 98ZUO,  26-300 Opoczno. 
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 maszyn, jeżeli nie będzie posiadała parametrów 

i cech zgodnie ze złożoną ofertą, jest uszkodzona, niekompletna, nie przedstawiono 
dokumentów w języku polskim dotyczących korzystania z przedmiotu umowy lub 
niezbędnych do jej prawidłowego użytkowania.   

 
Wynagrodzenie 

§ 5 
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  
§ 6 

1. Sprzedawca  na dostarczoną koparkę gąsiennicową, obrotową udziela gwarancji  jakości 
przedmiotu dostawy na okres minimum 1 miesiąca lub 50 mth (w zależności co nastąpi 
pierwsze), na całość maszyny, obejmującą wszystkie zespoły i podzespoły, w tym także 
prawidłowe funkcjonowanie i mechanikę - od daty wydania sprzętu Zamawiającemu 
(licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). 
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2. Bezpłatny serwis gwarancyjny (w okresie gwarancji) obejmuje naprawy, które nie 
wynikły z winy Zamawiającego. 

3. Sprzedawca ma obowiązek zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny, (w okresie 
gwarancji)  w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności serwisowania sprzętu 
w punkcie wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany 
z transportem sprzętu do punktu serwisowego i jego zwrotu do  miejsca użytkowania 
przez Zamawiającego.  

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

5. Naprawy/serwisowanie objęte gwarancją Gwarant zobowiązuje się wykonać 
w najkrótszym możliwym terminie, umówionym po dokonaniu oględzin  maszyny, co do 
zasady nie dłużej jednak niż w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności 
maszyny do naprawy. 

 
Oświadczenia Sprzedawcy 

§ 7 
1. Sprzedawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie 

zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi 
założeniami. 

2. Sprzedawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i środki do realizacji 
przedmiotu umowy. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem 
najwyższej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią umowy 
oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 
wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie 
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień 
umowy. 

Zasady współpracy 
§ 8 

1. Zamawiający i Sprzedawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych 
dla prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji 
stanowiących informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów handlowych każdej ze 
Stron. 

Rękojmia za wady 
§ 9 

1. Przedmiot dostawy objęty jest rękojmią za wady, stosownie do przepisów kodeksu 
cywilnego. 

Podwykonawcy 
§ 10 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył wykonanie 
części przedmiotu umowy) jak za działania własne. Sprzedawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

2. Zlecenie prac przez Sprzedawcę firmie podwykonawczej możliwe jest wyłącznie zgodnie 
z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.  
 

Kary umowne 
§ 11 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % wartości ceny brutto określonej w § 5 ust. 1  niniejszej Umowy, 
gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności obciążających 
Sprzedawcę, 

b) w przypadku niedotrzymania terminu wydania Zamawiającemu maszyny 
stanowiącej przedmiot umowy z przyczyn obciążających Sprzedawcę w wysokości 
0,1% ceny brutto, określonej odpowiednio w § 5 ust. 1, niniejszej Umowy, liczonych 
za każdy dzień zwłoki, 

c) w wysokości: 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji naprawy 
gwarancyjnej maszyny, o którym mowa § 6 ust. 5 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 § 5 ust. 1  niniejszej Umowy. 

3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1 umowy. 

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

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

 
Odstąpienie od umowy  

§ 12 
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 zwłoka 
w wydaniu Zamawiającemu pojazdów, stanowiących przedmiot sprzedaży, 
przekroczy 15 dni, a Sprzedawca, pomimo wyznaczenia dodatkowego, minimum 7-
dniowego terminu,  nie wydał przedmiotu sprzedaży Zamawiającemu. 

2) Sprzedawcy 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 niniejszym paragrafie - 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

 
Ochrona danych osobowych  

§ 13 
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. 
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
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.  
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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 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. 

Zmiany postanowień umowy 
§ 14 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia 
w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu 
realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności 
w przypadku: 

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 
zmian w umowie, 

2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 
obowiązującego prawa w tym zakresie, 

3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze 
stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub 
uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, 
rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane 
wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych. 

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

Postanowienia końcowe 
§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz 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.: Specyfikacja 
Warunków Zamówienia (SWZ- nr sprawy 04/2022) oraz oferta Wykonawcy. 

4. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego – …………………, tel. …………….. e-mail. ……… 
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel. ……… e-mail. ……. 

5. Zawiadomienia o konieczności naprawy gwarancyjnej, Zamawiający dokona: e-mailem na 
adres Wykonawcy: ………………………………………………….. 



Z.P.                                                                                                                            nr sprawy 04/2022 
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6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 


