
Załącznik nr 4 do SIWZ 

nr spr. 17/10/2022/SD 

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu …………... w Starachowicach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. mającym swą siedzibę 

w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000139930 z 

kapitałem zakładowym …………………  
REGON  290941746 

NIP  664-18-08-503 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

a 

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

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym nr spr. 17/10/2022/SD została zawarta niniejsza umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych 

(jednakowych) samochodów dostawczych wraz z kompletną dokumentacją konieczną do 

rejestracji, marki ………….. typ ……………….. oraz wyposażonych zgodnie ze złożoną 

ofertą, w sposób i na warunkach określonych w SIWZ. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z dostarczeniem pojazdów do 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 2 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność pojazdów określonych w §1 

niniejszej umowy za kwotę określoną w §5 niniejszej umowy 

 

§ 3 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

1. oferta Wykonawcy, 

2. zawiadomienie o wyborze oferty, 

3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 



§ 4 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy siedziby zamawiającego do dnia………… 

§5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za zakup przedmiotu zamówienia w kwocie: netto  

…………….., podatek VAT  ………….., brutto …………………., 

słownie netto: …………….., 

słownie brutto: ……………. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i uzyskał wszelkie 

niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty oraz, że cena podana w ust. 1 

zawiera wszelkie koszty związane z dostawą niniejszego zamówienia a opisanego w 

ofercie wykonawcy jak również wszelkie opusty i narzuty. 

 

§ 6 

Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji i rękojmi na okres ….. /zgodnie z informacją 

zawartą w ofercie/. 

 

§ 7 

1. Zamawiający ureguluje należność z faktury przelewem w 30 dniu licząc od daty 

jej doręczenia. 

2. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy przyśpieszenie płatności za wystawioną 

fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania płatności w terminie 

wcześniejszym niż ustalono w ust. 1 strony ustalają, że skonto będzie wynosiło 

odpowiednio: 

• dla płatności w terminie od 2 do 7 dni od dnia wystawienia faktury  - 3% kwoty netto z 

faktury 

• dla płatności w terminie od 8 do 14 dni od dnia wystawienia faktury - 2 % kwoty netto z 

faktury 

• dla płatności od 15 do 25 dni od dnia wystawienia faktury - 1% kwoty netto z faktury. 

Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie 

uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół z przekazania przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w art. 103a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1221). 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają , iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy względem terminu wyznaczonego w § 

4 umowy w wysokości 400 zł (czterysta złotych), za każdy dzień zwłoki. 



d. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto z zastrzeżeniem §8 ust. 1 

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych 

Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z wniesionego zabezpieczenia 

wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań. 

 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar z wierzytelności, termin płatności kar 

wynosi 21 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. 

 6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej 

umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto. 

 7. Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

§ 9 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w 

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 10 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; 

dalej „RODO”) i nie będą udostępniane innym osobom niż upoważnionym w Umowie 

oraz mogą być udostępnione jedynie organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji 

przygotowanej w celu przeprowadzenia postępowania stanowiącego podstawę zawarcia 

Umowy zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązuje się do 

informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych osobowych. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji 

zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom 

nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania. 

4. Wykonawca: 

a. potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku którego 

została zawarta Umowa, 

b. oświadcza, że posiada informacje o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego 

danych osobowych w zakresie celów wskazanych w dokumentacji przetargowej 

dotyczącej postępowania w wyniku którego została zawarta przedmiotowa Umowa, 



c. oświadcza, że wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych biorących udział w 

wykonaniu Umowy, t.j. poinformował o zakresie danych dotyczących tych osób, a 

przekazanych do Zamawiającego, poinformował że Zamawiający jest administratorem 

ich danych osobowych i będzie je przetwarzał na zasadach określonych w § 10, ust. 7-

10 oraz poinformował , że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał 

ich dane osobowe. 

 

§ 11 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 12 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

Gospodarczy w Kielcach. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 14 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający                                                Wykonawca 

 

 

 


