
Załącznik nr 5 

Umowa nr ………………………..

na

„Dzierżawę długoterminową dwóch używanych samochodów ciężarowych

z nową zabudową asenizacyjną z możliwością wykupu”

zawarta w dniu................................... 2017 w Węgrach

pomiędzy:

Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

 z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina), 

NIP 896-142-62-99; REGON 020473740 

reprezentowanym przez Dyrektora - Bartłomieja Dytwińskiego

zwany dalej „Zamawiający”

a firmą:

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

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

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

zwaną dalej „Wykonawca”

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  zapytania  ofertowego  –

zamówienia sektorowe, do których  nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 1 (Dz.U. 2016 poz. 1020)  prowadzonego

przez  Gminny  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Żórawinie pod  nazwą „Dzierżawa

długoterminowa  dwóch  używanych  samochodów  ciężarowych  z  nową  zabudową

asenizacyjną z możliwością wykupu”.
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          § 1

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dzierżawa  długoterminowa,  dwóch  używanych

samochodów ciężarowych z fabrycznie nową zabudową asenizacyjną o pojemności

minimum 10m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku

nr 1 do  niniejszej umowy.

2. Poprzez  zawarcie  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania

usługi  wynajmu  długoterminowego,  dwóch  używanych  samochodów  ciężarowych,

z fabrycznie nową zabudową asenizacyjną, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu

ofertowym.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  właścicielem  pojazdów,  które  są  przedmiotem

niniejszej umowy.

4. Zamawiający może oddawać przedmiot najmu do używania swoim pracownikom.

5. Przedmiot najmu:

1. Samochód ciężarowy marki …........................, rok produkcji.........................,

nr podwozia........................................., z fabryczną zabudową asenizacyjną                        o

pojemności …......................., marki....................., rok produkcji …..................., szczegółowo

opisany w złączniku do niniejszej umowy.

2. Samochód ciężarowy marki …........................, rok produkcji........................., 

nr podwozia........................................., z fabryczną zabudową asenizacyjną                         o

pojemności …......................., marki....................., rok produkcji …..................., szczegółowo

opisany w złączniku do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nnie jest

przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

7. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie przez Zamawiającego nadajnika GPS

w pojazdach.

8. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  ologowanie  przez  Zamawiającego  dzierżawionych

pojazdów.  

9. Okres gwarancji wynosi:

1. zabudowa asenizacyjna …...................... miesięcy

2. podwozie …...................... miesięcy
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       § 2

1. Wykonawca zapewnia autoryzowany stacjonarny serwis producenta w odległości nie

większej niż 50 km od siedziby zamawiającego, dysponujący odpowiednią wiedzą,

zapleczem technicznym oraz magazynem części zamiennych: 

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

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

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

( Nazwa i adres serwisu)

2. Wynagrodzenie  płacone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  niniejszą

umową  pokrywa  wszelkie  koszty  związane  z  eksploatacją  pojazdu  za  wyjątkiem

kosztów:

a) zawarcia umowy ubezpieczenia OC, NW,

b) systematycznych, maksymalnie co 15 tys. km, przeglądów eksploatacyjnych oraz

bieżących pojazdu i zabudowy, 

c) napraw uszkodzeń elementów mechanicznych podwozia i zabudowy powstałych

z winy kierowcy użytkującego pojazd,

d) wymiany  ogumienia  (dotyczy  uszkodzenia  i  zużycia  powstałego  podczas

eksploatacji pojazdu),

e) paliwa, płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek, piór wycieraczek,

f) winiet (ViaToll) oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie

były znane w dniu podpisywania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod

uwagę przy kalkulowaniu stawki wynagrodzenia, 

g) chlapaczy,  odtworzenia  zagubionych  kluczy,  tablic  rejestracyjnych,  dowodu

rejestracyjnego  i  kosztów  odtworzenia  innych  utraconych  części  wyposażenia

pojazdu, 

h) mandatów karnych.

3. Zamawiający  użytkował  będzie  dzierżawiony  przedmiot  z  należytą  starannością

i zgodnie z przyjętymi w technologii warunkami. W czasie użytkowania pojazdu, Za-

mawiający lub użytkownik (pracownik), zobowiązany jest do wykonywania obsługi

codziennej pojazdu tj.: 

a) sprawdzanie poziomu oleju w silniku, 

b) kontroli ciśnienia w ogumieniu i jego stanu, 

c) sprawdzanie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, 

d) uzupełnianie poziomu płynu do spryskiwaczy,
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e) utrzymywanie pojazdu w należytej czystości,

f) wykonywanie okresowych przeglądów oraz napraw serwisowych,

4. Zamawiający  zobowiązuje  się  także,  że  nie  zmieni  przeznaczenia  przedmiotu

dzierżawy bez pisemnej zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów określonych w § 2 pkt 2.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zwrócenia przedmiotu dzierżawy doprowadzonego

do stanu wizualnego zgodnego ze stanem w dniu wypożyczenia. 

7. Zamawiający, na podstawie otrzymanej od Wykonawcy zgody, zobowiązuje się  do

zawarcia  na  własny  koszt  umowy  ubezpieczenia  OC,  AC,  NW  oraz  rozliczania

ewentualnie  powstałych  szkód  z  ubezpieczeń  komunikacyjnych.  Wypłata

odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za powstałą szkodę, nastąpi na

konto Wykonawcy, a ten przekaże otrzymane środki bezpośrednio na konto serwisu,

który będzie naprawiał uszkodzenia, po zaakceptowaniu stanu naprawionego pojazdu.

Zawarcie niniejszej umowy ubezpieczeniowej przez Zamawiającego nastąpi z dniem

nierozpoczęcia  dzierżawy,  po  wcześniejszej  akceptacji  zakresu  i  wartości

ubezpieczenia przez Wykonawcę.

§ 3

Procedura postępowania w przypadku awarii, wypadku, uszkodzenia oraz kradzieży

1. W razie awarii pojazdu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wy-

konawcę. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania

jazdy do czasu jej usunięcia.

2. Zamawiający, ani żaden z jego przedstawicieli, pracowników, stałych współpracowni-

ków nie ma prawa zlecania wykonania żadnych napraw, poprawek, przeróbek, prze-

glądów, ani innych czynności naprawczych i obsługowych, w samochodach będących

przedmiotem  umowy,  na  koszt  Wykonawcy,  bez  pisemnej  zgody  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy. Zgoda taka może być wydana także drogą elektroniczną

(e-mail). 

3. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy jest.........................................................

4. Zgłoszenie wystąpienia awarii, następuje w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście)

wraz z podaniem uzasadnienia.

5. W razie wypadku drogowego lub kolizji, przedstawiciel Zamawiającego jest zobowią-

zany każdorazowo w pierwszej kolejności do powiadomienia Wykonawcy. Po skon-

taktowaniu się z Wykonawcą, należy wezwać Policję i dopilnować sporządzenie pro-
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tokołu z miejsca wypadku. Protokół ten powinien zawierać opis okoliczności, dane

osoby, która spowodowała wypadek – numer prawa jazdy, dowodu osobistego, numer

polisy OC oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej,

6. W przypadku kradzieży pojazdu lub uszkodzenia w wyniku włamania Zamawiający

jest zobowiązany, w podanej niżej kolejności, do:

a) skontaktowania się z przedstawicielem Wykonawcy i postępowania według jego

wskazań

b) zgłoszenia faktu powstania szkody w najbliższej placówce Policji i uzyskania pi-

semnego poświadczenia wynikłych strat wykonywania dalszych czynności zgod-

nie z zawartą przez Zamawiającego umową ubezpieczeniową.

§ 4

 Okres obowiązywania Umowy

1. Ilość rat czynszu najmu (okres najmu)  …....................... .

2. Umowa kończy się z dniem wymagalności ostatniego czynszu miesięcznego/wykup.

             § 5 

Warunki dostawy

Strony ustalają następujące warunki dostaw:

1. Przedmiot umowy (dwa pojazdy z zabudową asenizacyjną) Wykonawca dostarczy do

siedziby  Zamawiającego  zgodnie  ze  wszystkimi  wymaganiami  w  terminie

…............................. (ilość dni) od daty podpisania umowy. 

2. Miejscem dostawy jest  Oczyszczalnia  Ścieków przy Al. Niepodległości  80,  55-020

Żórawina. 

3. Potwierdzeniem zrealizowanej  dostawy zgodnie  z  zawartą  umową będzie  protokół

odbioru podpisany przez obie strony.

4. Zamawiający  może  odmówić  przyjęcia  przedmiotu  najmu  (w  tym  także

poszczególnego  pojazdu)  w  przypadku  gdy  jest  on  nie  zgodny  z  umową,

i wymaganiami Zamawiającego zamieszonymi  w opisie przedmiotu zamówienia. Za

prawidłowe i zgodne z terminem będzie uważane dostarczenie wszystkich pojazdów

składających się na przedmiot najmu.

5. Wraz  z  wydaniem  przedmiotu  najmu,  Wykonawca  wyda  niezbędne  dokumenty

(instrukcję obsługi, dowody rejestracyjne) oraz komplet kluczyków.

6. W przypadku,  gdy wada (istotna)  ujawni  się  po wydaniu  przedmiotu  zamówienia,

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wydania  pojazdu  zastępczego  o  cechach

i  parametrach  tożsamych   z  opisem  przedmiotu  zamówienia  Zamawiającego  w
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terminie  2-óch dni  od dnia  zgłoszenia  wady na czas  niezbędny do przygotowania

nowego pojazdu nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli wada pojazdu jest nieusuwalna lub jej

usunięcie  wymaga  zbyt  dużych  nakładów,  Wykonawca  według  wyboru

Zamawiającego, dokona wymiany pojazdy na inny zgodny z warunkami niniejszej

umowy lub obniży proporcjonalnie kwotę czynszu za ten pojazd.  

            § 6

Rozliczenia i Płatności

1. Czynsz  najmu  długoterminowego  zgodnie  z  formularzem  cenowym  stanowiącym

integralną część umowy:

1. Pojazd  1:  Samochód ciężarowy marki  ….............  z  zabudową asenizacyjną,  nr

podwozia.....................................  -  stawka  wynajmu  za  jeden  miesiąc:

…................. PLN netto

2. Pojazd  2:  Samochód ciężarowy marki  ….............  z  zabudową asenizacyjną,  nr

podwozia......................................  -  stawka  wynajmu  za  jeden  miesiąc:

…................. PLN netto 

2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za używanie Przedmiotu

najmu,  czynsz  najmu,  za  każdy  miesiąc  łączną  kwotę  za  dwa  pojazdy

w kwocie..............., powiększoną o kwotę podatku VAT, w terminie 21 dni  od daty

otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. Płatne na rachunek bankowy wskazy

na fakturze. 

3. Zamawiający nie  wyraża  zgody na  przeniesienie  przez  Wykonawcę  wierzytelności

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

4. Dane potrzebne do wystawiane faktury są następujące:

nabywca:

Gminą Żórawina

ul. Kolejowa 6 

55-020 Żórawina 

NIP: 914-100-25-20

odbiorca/płatnik:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

 z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina), 

NIP 896-142-62-99; REGON 020473740 

5. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.
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6. Zamawiający ma możliwość wykupu przedmiotu umowy na zasadzie pierwokupu, po

upływie podstawowego okresu umowy, za cenę netto: 

1. Pojazd 1: ….................. PLN

2. Pojazd 1: ….................. PLN  

co daję łączną wartość netto za wykup dwóch pojazdów w wysokości: .................PLN

7. Zamawiający zastrzega możliwość wykupu pojedynczej sztuki pojazdów.

8. W przypadku wykupu pojazdu, o której mowa w pkt. 6, własność pojazdu przechodzi

na  Zamawiającego,  a  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  wszystkie  niezbędne

dokumenty w celu dokonania transakcji oraz przerejestrowania pojazdu.  

9. Łączna wartość umowy(suma wszystkich rat czynszu najmu) …............................PLN

10. Wykonawca oświadcza, ze cena oferty (netto) nie będzie podlegała podwyższeniu lub

waloryzacji przez czas trwania umowy.

§ 7

Zamawiający oświadcza,  że wg stanu na dzień ….......,  nie  jest  podmiotem postępowania

upadłościowego,  nie  złożono  wobec  niego  wniosku  o  wszczęcie  postępowania

upadłościowego  oraz,  że  w  stosunku  do  niego  nie  jest  prowadzona  egzekucja  skarbowa,

komornicza ani windykacyjne działania bankowe. 

` § 8

         Kary umowne

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

a) za opóźnienia w realizacji warunków umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto

zawartej umowy, o której mowa w § 6 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia.

b) za dostarczenie towaru wadliwego lub naruszenie warunków umowy, w wysokości

1%  łącznej  wartości   zamówienia  o  której  mowa  w  §  6  ust.  9,  za  każdy

stwierdzony przypadek naruszenia umowy.

2. W przypadku postawienia Wykonawce w stan likwidacji  lub zajęcia  jego majątku,

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Stanowi to podstawę do naliczenia kary

umownej w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 9.      

3. Strony zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych

zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.
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§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  pod  rygorem  nieważności  wymagają  formy

pisemnej-aneksu.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory rozstrzygane będą przed Sądem właściwym dla siedziby Zamawia-

jącego.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,   po  jednym  dla

każdej ze stron.

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

1. Formularz cenowy wraz z załącznikami (kserokopia).

…………………………… …………………………..

Zamawiający Wykonawca
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