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Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - II Część – wzór umowy 

 
 

 

UMOWA  NR  ……………………….. 

„Dostawa fabrycznie samochodu ciężarowego typu wywrotka” 

 

zawarta w dniu ................................. roku w Jeleniej Górze, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560  
Jelenia Góra, wpisanym do KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem 

0000150045, REGON: 230179280, NIP 611-020-41-61, 

 
reprezentowanym przez: 

Wojciecha Jastrzębskiego – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

z siedzibą…………………………………………………………………..……………………………………………… 

posiadającym REGON …………………………….……. oraz NIP …………………….……………….………..…. 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi łącznie „Stronami” 

Mając na uwadze fakt, że: 

1. Zamówienie udzielane jest Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na 

podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., 

zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.  oraz w  oparciu o  ofertę 

Wykonawcy z dnia ………………stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy; 

2. osoby reprezentujące Strony oświadczają, iż mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć 

zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy; 

 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania  zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie 

nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka” 
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2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia 

stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

 

 

§ 2 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz posiada 

doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje 

się do jego wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami prawa 

oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności i ekonomicznych interesów 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym następujące osoby:  

a) ………………………………………………………………………………………...; 

b) ………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji związanych z realizacją 

niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności przedmiotu 

zamówienia, określonego w OPZ oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik do niniejszej Umowy 

i wydania go Zamawiającemu, a Zamawiający  zobowiązuje się do odebrania przedmiotu Umowy oraz 

do zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

5. Wraz z wydaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i karty gwarancyjne, 

niezbędne do prawidłowego korzystania z rzeczy. 

6. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt fachowe szkolenie z obsługi  pojazdu (podwozia  

i zabudowy) w dniu i miejscu dostawy tj. na terenie Bazy Działu Transportu i Sprzętu przy ulicy Ceglanej 

7  w Jeleniej Górze. Szkolenie teoretyczne a następnie szkolenie praktyczne będzie przeprowadzone  

w godzinach między 7.30 a 15.00 dla pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej 

Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówionej 

dostawy. 

§ 4 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2  w terminie 

do 12 grudnia 2013r.  od daty zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania 

przez Wykonawcę wskazanych terminów Zamawiający może żądać od niego zapłaty kar umownych, 

o których mowa w § 10 Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na niedotrzymanie określonych w niniejszej Umowie terminów realizacji dostawy. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń co do jakości świadczonej dostawy. Uwagi  

i zastrzeżenia mogą być zgłaszane drogą elektroniczną i potwierdzone w formie pisemnej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag oraz 

poprawienia jakości świadczonej dostawy w ramach niniejszej umowy 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1.  Wartość umowy została ustalona na kwotę …………………….. PLN netto (słownie: 

……………………………………………………………) do której należy doliczyć podatek VAT ………..%  

w wysokości …………………………... PLN, przy czym podatek VAT płacony będzie według stawek 

aktualnych na dzień właściwego wystawienia faktury. 

2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.   

3. Faktura VAT winna być wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym do faktury VAT 

powinna być dołączona kopia protokołu odbioru, o którym mowa §6 poniżej.     

4. Termin płatności faktur ustala się na 30 dzień od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

6. Wynagrodzenie  ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej,  obejmuje całkowitą należność, jaką 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy,  w tym obejmuje m.in. cła, podatki, koszty 

wydania i odebrania przedmiotu Umowy, koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu Umowy 

do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, dokumentację 

niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy (instrukcje obsługi, katalog części 

zamiennych itp.) oraz dokumentację gwarancyjną, a także koszty serwisu i obsługi gwarancyjnej. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem 

Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

§ 6 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego – baza Działu Serwisu 

Technicznego ul. Ceglana 7 w Jeleniej Górze, na własny koszt.  

2. O gotowości do dokonania dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

w formie pisemnej, na co najmniej 5 dni roboczych przed proponowanym terminem dostawy. 

3. Osobami upoważnionymi do dokonania czynności odbiorowych ze strony Zamawiającego są: 

 Krzysztof Soból – Kierownik Działu Serwisu Technicznego 

4. Dokumentami potwierdzającymi odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Umowy są odpowiednio 

protokół odbioru technicznego podpisany  przez obie Strony umowy. 

5. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne 

dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.  
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a) kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji, 
b) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, 
c) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu, 
d) wyciąg z homologacji krajowej na kompletny pojazd (po zabudowie), bądź  

zaświadczenie o produkcji jednostkowej wraz z zaświadczeniem o 
przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z dokumentem identyfikującym 
pojazdu, potwierdzającym spełnienie wymagań technicznych zgodnie z wymogami 
ustawy z 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu 
obowiązującym), 

e) kartę pojazdu wydaną przez polskie organa administracji państwowej, 
f) wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu, 
g) karty gwarancyjne dodatkowego wyposażenia – zabudowy pojazdu, 
h) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku  

zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych 
systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę Hertz Systems 

i) potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w  
przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy, 

 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot Umowy jest: 

a) niezgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w OPZ lub nie jest kompletny, 

b) posiada ślady lub oznaki zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru całości zamówionej dostawy sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznacza nowy termin dostawy wolnej od wad. Procedura 

czynności odbioru zostanie powtórzona. 

7. Wystawienie dokumentu, o którym mowa ust. 5 powyżej potwierdzającego zrealizowanie przedmiotu 

umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ukryte ujawnione po tym zdarzeniu. 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni. 

 

§ 7 

Gwarancja, serwis i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, 

wynikająca z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

a) 24 miesiące z limitem min. 200 tys. km  na bezawaryjną pracę samochodu, licząc od dnia 

zatwierdzenia przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

b) 12 miesięcy na bezawaryjną pracę zabudowy pojazdu, licząc od dnia zatwierdzenia przez obie 

strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

 
Wymienione gwarancje obejmują wszystkie wady towaru, bez jakichkolwiek wyłączeń, np. usterki, 

wady materiałowe.  

3. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny. 

4. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia płatnego serwisu 

pogwarancyjnego na warunkach określonych w załączniku nr ….. do umowy. 
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5. Nie są objęte gwarancją części pojazdu, które przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem,  

w warunkach określonych w Książce Gwarancyjnej Producenta, zużywają się eksploatacyjnie. 

6. Zamawiający dokonuje zgłoszenia wady pojazdu w okresie gwarancji: 

- faksem na numer …………….. lub 

-  poczta elektroniczną  ………………………….. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej pojazdu 

niezwłocznie. Czas dojazdu serwisu w okresie obowiązywania gwarancji i po jej wygaśnięciu wynosi 

24 godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego ( z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) 

8. Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej nie później niż w terminie  

14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

9. W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania w okresie gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd 

zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia, 

posiadający aktualne ubezpieczenie OC , w ciągu 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia takiego 

żądania. Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace w takim samym lub wyższym poziomie 

technicznym i funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. 

10. Pojazd zastępczy pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy  

w   okresie gwarancyjnym. 

11. Demontaż, montaż i transport pojazdu lub jego zespołu do siedziby autoryzowanego serwisu lub 

miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego w okresie gwarancyjnym Wykonawca 

będzie wykonywał na własny koszt.  

12. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się tej samej wady lub zaistnienia wady niemożliwej do 

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub tworzącego funkcjonalną 

całość zespołu części na nowy wolny od wad, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o wadzie. 

Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu biegnie na nowo od dnia wymiany. 

13. Za wadę niemożliwą do usunięcia uważa się wadę, którą Wykonawca nie usunął w terminie 30 dni 

od dnia zawiadomienia o wadzie. 

14. Naprawy oraz przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy,  

a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się za zgodą Zamawiającego we wskazanym przez 

Wykonawcę serwisie na terenie Polski. 

15. Zakres usług gwarancyjnych i serwisowych w języku polskim stanowią Załącznik nr ….. do Umowy. 

16. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od dnia jego wydania Wykonawcy do serwisu do 

dnia jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.   

17. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez 

Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

18. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień 

z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności niniejszej Umowy - 

istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
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niniejszych warunków gwarancji przez producenta, jeżeli producent wystawi również dokument 

gwarancyjny.  

§8 

Zakaz cesji praw i obowiązków 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie dokona cesji całości lub jakiejkolwiek części wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 9 
Czas obowiązywania Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do dnia dokonania przez Zamawiającego 

końcowej płatności wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy, 

lub dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub 

o jej rozwiązaniu. 

2. Za dzień zawarcia Umowy Strony uznają datę podpisania umowy przez ostatnią ze Stron. 

 
§ 10 

Kary umowne 

1. W przypadku nienależytego świadczenia usług Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia z VAT (określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy) 

za każdy dzień opóźnienia jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia z VAT (określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy). 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych od drugiej 

Strony, Strona odstępująca zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 

10 % wynagrodzenia z VAT (określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy), z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 4 poniżej. 

4. Niezależnie od kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków  

z niej wynikających, w szczególności w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie dotrzymuje terminów wskazanych w § 4 ust. 1; 

b) Wykonawca w nienależyty sposób wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

c) Wykonawca realizuje dostawę niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz 

z postanowieniami niniejszej Umowy; 

d) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze lub 

postępowanie likwidacyjne; 
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e) w trybie określonym właściwymi przepisami prawa zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub 

części majątku Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kar umownych przewidzianych w umowie.  

§ 12 

Doręczenia 

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na 

następujące adresy Stron: 

a) Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., 58-560 

Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21; 

b) Wykonawca: ……………………………………………………………………………. 

2.  Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie swoich 

danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, ustanowienie pełnomocnika, numer 

rachunku bankowego. 

§ 13 

Koordynacja realizacji Umowy 

Zamawiający i Wykonawca ustanawiają osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji niniejszej 

umowy i bieżących kontaktów: 

a) ze strony Zamawiającego:  

-  Jolanta Gerono, tel. 75 73 03 593 w sprawach formalno-prawnych dotyczących niniejszej Umowy; 

- Krzysztof Soból, tel. 510 074 263 w sprawach techniczno-organizacyjnych dotyczących niniejszej  

Umowy; 

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………., tel. …………………………..; 

§ 14 

Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć 

zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą 

do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej odpowiadającym pierwotnym 

intencjom i celom Stron. 

2. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpatrywane 

będą w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji 

w terminie 30 dni od ich wszczęcia, spory wynikające ze stosowania niniejszej Umowy poddane 

zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Załączniki określone w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część.: 

a) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagania Zamawiającego 

b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………………; 
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2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo zawsze ma Opis 

przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. Podpisując umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz 

przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak 

niniejszy egzemplarz. 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną 

wprowadzone Aneksem do niniejszej umowy. 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                             WYKONAWCA: 

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

 (podpis i data)                    (podpis i data)  


