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AKT UMOWY 
 

UMOWA Nr ……....../2014 
 

do zamówienia publicznego Nr ZP/04/2014 
 

Zawarta w dniu ........................ w Głuchołazach 
 

Pomiędzy: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, przy ul. Reymonta 12 kod pocztowy 48-340 

Głuchołazy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000022810, Regon: 530569528, NIP: 755-000-63-65 kapitał 

zakładowy: 39.751.500,00 złotych, reprezentowanym na podstawie …………. - stanowiącego załącznik 

do Umowy - przez: 

………… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), 

……….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………… (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w …………….. (siedziba Wykonawcy), ………..……… (adres 

Wykonawcy),zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w…………………… pod numerem KRS: …………….. 

Regon: …………………. NIP: ………………...... reprezentowanym na podstawie odpisu z KRS/ 

pełnomocnictwa - stanowiącego załącznik do Umowy - przez: 

……….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

……….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

wspólnie zwane w dalszej treści Umowy „Stronami”. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej (ustawa Pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2013. 

poz. 907 z późn. zm). 

 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy. 

 
 

1. Przedmiotem umowy jest; dostawa (zakup) fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu specjalnego przeznaczonego do 
czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 
............................................................................... (marka, typ, model) zgodnie z przedłożoną 
ofertą i o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, zwanej dalej (Przedmiotem 
umowy). 
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2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia, zgodnie z 
przedłożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Część III SIWZ - Opisie 
przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do Umowy. 
 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 
1) niniejszy Akt Umowy, 
2) Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 
3) Część I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW), 
4) Formularz oferty Wykonawcy,  
5) wypełniona tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. 
6) protokół odbioru końcowego. 

 
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy pojazd będzie jego własnością i nie 

będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich. 
 

5. Przedmiot umowy będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w 2014 
roku.  

 
§ 2. 

Wynagrodzenie. 
 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą 

na kwotę: 
cena netto: .................................... PLN  
(słownie: .................................................................................... złotych) 
podatek VAT .......% w wysokości: ................................... PLN  
cena brutto: ............................................. PLN  
(słownie: .................................................................................... złotych) 
 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej Umowy, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania. 

 
3. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny ze względu na wzrost kosztów Wykonawcy. 
 
4. Cena netto wykazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty obowiązuje w okresie trwania 

Umowy i nie będzie podlegała zmianom. 
 
5. Dopuszcza się zmianę ceny brutto Przedmiotu umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki 

podatku VAT. 
 

§ 3. 
Obowiązki Wykonawcy. 

 
 
1. Wykonawca ustali z Zamawiającym, z 1-tygodniowym wyprzedzeniem termin dostawy Przedmiotu 

umowy. 
 
2. Miejscem dostarczenia Przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego „Wodociągi” Sp. z o.o., 

48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12. 
 
3. Dostawa powinna nastąpić w dzień roboczy w godzinach od 08:00 do 14:00. Na potrzeby 

niniejszej Umowy pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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4. Wykonawca na swój koszt ubezpieczy dostarczony pojazd w zakresie pakietu ubezpieczeń OC, 
NW, AC na okres co najmniej jednego roku. 

 
5. Wykonawca zarejestruje pojazd w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w 

Nysie, na podstawie pełnomocnictwa wystawionego wcześniej przez Zamawiającego. 
 
6. Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego w Głuchołazach ul. Reymonta 12 wskazany 

przez Zamawiającego personel w ilości maksymalnie 5 osób w zakresie obsługi, eksploatacji i 
konserwacji pojazdu oraz przepisów BHP, w czasie nie krótszym niż cztery dni robocze. 

 
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: 

1) książkę serwisową i gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych), 
2) instrukcję obsługi pojazdu i instalacji technologicznej,  
3) katalog części zamiennych, 
4) schematy i inne dokumenty, które otrzyma od producenta dla zapewnienia Zamawiającemu 

prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z 
tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych,  

5) Świadectwo homologacji Typu na pojazd kompletny lub decyzja zwalniająca z obowiązku 
uzyskania Świadectwa Homologacji – dokument wydany przez Ministra Infrastruktury – 
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, 

6) książkę pojazdu oraz pakiet ubezpieczeń OC, NW, AC na okres co najmniej jednego roku. 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 
postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego lub o innych istotnych 
zdarzeniach. 

 
9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy na 

każde żądanie Zamawiającego. 
 
 

§ 4. 
Termin i miejsce wykonania Umowy. 

 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 3. 
(trzech) miesięcy licząc (zgodnie z Kodeksem cywilnym) od dnia zawarcia umowy, w tym 
dokonanie rozładunku, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników. 
 

2. Za termin wykonania Przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania Protokołu odbioru 
końcowego przez Strony Umowy. 

 
 

§ 5. 
 Warunki odbioru. 

 
 
1. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy 

nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, będzie spełniał parametry techniczne i 
jakościowe, wskazane w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i będzie mógł być 
używany zgodnie z przeznaczeniem. 
 

2. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę wykonania Przedmiotu umowy.  
 



Część II SIWZ – Wzór umowy 

Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i 
przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
Nr ref.: ZP/04/2014 

 
 

5 
 

3. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy bez zgłoszonych zastrzeżeń podpisany przez Strony Umowy. Podpisanie Protokołu odbioru 
końcowego nastąpi po dostarczeniu Przedmiotu umowy, uruchomieniu i przeszkoleniu 
pracowników oraz dostarczeniu dokumentów wymienionych §3 ust. 7 Umowy  

 
4. Jeżeli dostarczony Przedmiot umowy nie będzie spełniał parametrów określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia lub będzie niezgodny z zamówieniem, Zamawiający będzie miał 
prawo odmówić jego przyjęcia. 

 
5. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu umowy do czasu podpisania 

Protokołu odbioru końcowego. 
 

6. W przypadku stwierdzenia, wad podczas odbioru Przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.  
 

7. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do odbioru 
Przedmiotu umowy w zakresie uprzednio zakwestionowanym.  
 

8. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia.  
 
 

§ 6. 
Warunki płatności. 

 
 
1. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru końcowego dostawy 

podpisany przez Strony Umowy. 
 
2. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w PLN przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy Nr …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Każda zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy winna być przedstawiona 
Zamawiającemu na piśmie i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 
4. Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 
5. Wynagrodzenie umowne zostanie zapłacone Wykonawcy fakturą końcową. Zamawiający nie 

przewiduje płatności przejściowych. 
 

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po: 
1) zrealizowaniu całego zakresu Przedmiotu umowy, 
2) przekazaniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w §3 ust. 7 niniejszej Umowy, 
3) przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, 
4) podpisaniu Protokołu odbioru końcowego przez Strony Umowy. 

 
7. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie Przedmiotu 

umowy w terminie, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie 
opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy. Obowiązek ten nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia 
możliwości naliczania kar umownych. 
 

8. Faktura VAT oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
lub w sposób wadliwy spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy. 
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9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy 
następujący po takim dniu. 

 
10. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń, przyjmuje się dzień podpisania przez strony Protokołu 

odbioru końcowego jako dzień zrealizowania Przedmiotu umowy. 
 
 

§ 7. 
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy. 

 
 

1. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za realizację 
zamówienia:  
1) po stronie Zamawiającego: ……………………………… tel. ………………………… faks: 

……………………. adres e-mail; …………………………………………….. 
2) po stronie Wykonawcy: ………………………………… tel. ……………………….. faks: ………………………. 

adres e-mail: …………………………………………….. 
 
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi 
zmiany treści Umowy. 

 
3. Niezależnie od postanowień Umowy zobowiązującej do przedstawienia określonych dokumentów 

w formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub 
wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej. 
 

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 
prowadzona w języku polskim i będzie zawierać; nazwę Zadania, nazwę i numer Umowy. Za datę 
otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną 
lub faksem, jeżeli jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 
 

§ 8. 
Kary umowne. 

 
 
1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na 

podstawie zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 
 
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy ustala się kary umowne w 

następujących wysokościach: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,  za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

b) w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w 
Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia lub nie jest zgodny ze złożoną ofertą, 
Zamawiający ma prawo do odmówienia przyjęcia Przedmiotu umowy, odstąpienia od 
Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

c) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 
Zamawiającemu kar umownych w wysokości 1 % wartości Umowy netto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy kolejny rozpoczęty dzień roboczy zwłoki. Jeżeli opóźnienie 
w dostawie Przedmiotu umowy przekroczy 21 dni roboczych Zamawiający ma prawo do 
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odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy 
netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Kara umowna Zamawiającemu nie 
przysługuje w przypadkach opóźnień o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 3) Umowy. 

 
d) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może domagać się kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

e) w przypadku nie przedłożenia na żądanie Zamawiającego potwierdzenia ubezpieczenia, o 
którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy lub jego kontynuacji Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) z tytułu nie przedłożenia listy podwykonawców lub oświadczenia o którym mowa w § 15 
ust. 6 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 200, 00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy taki przypadek, 

g) z tytułu naruszeń Umowy w § 15 ust. 7 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) za każdy taki przypadek. 

 
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Wykonawcy z tytułu: 

1) odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Kara umowna nie 
przysługuje w przypadkach określonym w ust. 8. i 9. niniejszego paragrafu, 

2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy 1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień roboczy zwłoki. 
 

4. Łączna wysokość kar z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu umowy, oraz 
opóźnienia w usunięciu wad i usterek, nie może wynosić więcej niż 25 % wartości Umowy netto, o 
którym mowa w § 2 ust.1 Umowy. 
 

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, art. 471 i następne, do 
pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 
6. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

umownego należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zamówienia w ramach 
Przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

 
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu za wykonanie części umowy zgodnie z art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 
9. Zamawiającemu, ponadto przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie w następujących przypadkach:  
1) Wykonawca w sposób rażący zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne,  
2) kiedy złożony zostanie do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie wszczęta 

likwidacja firmy Wykonawcy, za wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub 
reorganizacji,  

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego części, 
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4) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie 
rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy lub nie kontynuuje rozpoczętych prac, 

5) w przypadku naliczenia kar umownych wyższych niż określone w § 8 ust. 4 niniejszej Umowy, 
6) jeżeli Wykonawca zleca dostawę podwykonawcy lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego, 
7) jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, 
8) jeżeli dostarczony przez Wykonawcę pojazd nie spełnia wymogów określonych w Tabeli 

parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do Umowy lub nie jest 
zgodny ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody, które 

związane będą z wykonywaniem Przedmiotu umowy. 
 
 

§ 9. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10% 
wartości Przedmiotu umowy brutto (netto + podatek VAT) określonego w § 2 ust. 1. Umowy w 
formie …....….................., tj. kwotę: ..…...................... PLN,  
(słownie: ................................................................................................................... złotych ) 

  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady. 
 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż 
pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach i wysokościach: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu 

odbioru końcowego,  
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu 

umowy. 
 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

  
6. Wniesione zabezpieczenie Umowy musi odpowiadać terminowi realizacji Umowy i na wniosek 

Zamawiającego musi zostać przedłużone.  
 

 
§ 10. 

 Gwarancja jakości oraz serwis. 
 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy w wymiarze co 
najmniej 24 miesiące dla nadbudowy i co najmniej 36 miesięcy dla podwozia licząc od daty 
podpisania Protokołu odbioru końcowego, zgodnie z dokumentem gwarancyjnym. 
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2. Gwarancja obejmować będzie wady materiałowe pojazdu oraz wady w pracy pojazdu (w tym 
spełnienie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych Przedmiotu umowy). 

 
3. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania Pojazdu lub w serwisie.  
 
4. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 48 godzin, a naprawa 

zostanie wykonana w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi 
konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od 
daty zgłoszenia usterki. 

 
5. W przypadku napraw trwających dłużej niż 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych niż pojazd serwisowany. 
 
6. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji będzie 

biegł na nowo od chwili usunięcia wady. Za wady istotne zostaną uznane takie wady, które 
wskutek ich wystąpienia uniemożliwią prawidłową eksploatację pojazdu tj. nie pozwolą na 
osiągnięcie jego parametrów pracy opisanych w Umowie instrukcji obsługi lubi w Części III SIWZ 
– Opisu przedmiotu zamówienia. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o 
czas, w którym wada była usuwana. 

 
7. Wymiana Przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek jego elementu na fabrycznie nowy nastąpi na 

żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzona 
część pojazdu nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem 
art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym co 
najmniej 24 miesiące dla nadbudowy i co najmniej 36 miesięcy dla podwozia. 

 
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania pojazdu niezgodnie z 

dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Zamawiającego, bez 
pisemnej zgody Wykonawcy.  

 
10. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
 
11. Wykonawca, w okresie obowiązywania gwarancji, tj. przez co najmniej 24 miesiące dla 

nadbudowy i co najmniej 36 miesięcy dla podwozia od daty podpisania Protokołu odbioru 
końcowego, zapewni bezpłatny serwis. 

 
12. Natomiast po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny 

przez okres 3 lat licząc od zakończenia okresu gwarancji. 
 
13. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis 

Przedmiotu umowy, przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. 
 
14. Zgłoszenie serwisanta do naprawy Przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 48 godzin od daty 

otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 5 dni roboczych 
a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 
dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy. 

 
15. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego Przedmiotu umowy 

do i po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Wykonawcy. 
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16. Pozostałe warunki gwarancji jakości i rękojmi zawarte zostały w Części III SIWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia.  
 

17. Zgłoszenie wady lub innej nieprawidłowości w działaniu Przedmiotu umowy dokonywane będzie 
przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na ostatni znany Zamawiającemu 
adres Wykonawcy. 

 
 

§ 11. 
 Rękojmia za wady. 

 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi obejmującej wady fizyczne i wady prawne 
Przedmiotu umowy na podstawie zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
2. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu 

odbioru końcowego. 
 

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 
terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

 
4. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego Przedmiotu umowy 

do i po naprawie w okresie rękojmi są kosztem Wykonawcy. 
 
5. W okresie rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad Przedmiotu 

umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z tytułu usuwania wad, o których mowa 
wyżej, Wykonawcy nie przysługuje Wynagrodzenie.  

  
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

 
 

§ 12. 
 Ubezpieczenie Wykonawcy. 

 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji umowy, na kwotę nie niższą niż 100% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, obejmującej w szczególności 
odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku wykonywaniem zamówienia, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych.  
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia 
umowy, kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub 
radcę prawnego). 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym 
okresie trwania Umowy oraz do przedkładania na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie dowodu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

 
4. W przypadku nie spełnienia warunków wynikających z poprzednich ustępów niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i 
odliczyć jej cenę od wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli żadne 
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wynagrodzenie Wykonawcy się jeszcze nie będzie należeć, Zamawiający będzie mógł dochodzić 
zwrotu poniesionych kosztów za zapłatę składek. Zapis § 8 ust. 2 pkt. 1) lit. e) Umowy stosuje się 
odpowiednio.   
 

 
§ 13. 

 Zmiany postanowień Umowy. 
 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących 
zdarzeń: 
1) w przypadku, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub 

techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 
możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ. 

2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 
Umowie lub z powodu zaistnienia w Umowie omyłki pisarskiej lub rachunkowej, których nie 
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony, 

3) dopuszcza się na uzasadniony wniosek Wykonawcy przedłużenie okresu realizacji Umowy, 
dołączając odpowiednie uzasadnienie na piśmie, jeśli termin wykonania Przedmiotu umowy 
może nie być dotrzymany z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy w szczególności 
działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy. Przez 
siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne którego Strony Umowy nie mogły 
przewidzieć, którego nie było można uniknąć, ani któremu Strony Umowy nie mogły zapobiec 
przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie, a która ma 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne 
klęski żywiołowe, strajki, itp., 
Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi jego zgodność z warunkami 
Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji 
Umowy.  

4) zmiana zakresu części zamówienia powierzonego podwykonawcom w ofercie Wykonawcy. 
5) pozostałe zmiany: 

a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zmianę kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego 
przez Wykonawcę, 

b) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 
c) zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności, 

 
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe zmiany do Umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do Umowy – Aneks. 
Jednakże, podane powyżej zmiany, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 
wyrażenia takiej zgody. 
 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych 
zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w szczególności: 
− zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
− zmiany danych teleadresowych, 
− zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 
− zmiany formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy, 
− zmiany rachunku bankowego. 
Takie zmiany jako nieistotne wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej Strony niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni do chwili dokonania zmiany. 
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§ 14. 

Cesja wierzytelności. 
 
 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z 
Umowy na osobę trzecią. 

 
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum. 
 
3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 
 
 

§ 15. 
Podwykonawcy. 

 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie ze złożoną 

ofertą oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
 
3. Wykonawca uzyska każdorazowo pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem 

podwykonawców do wykonania Przedmiotu umowy. 
 
4. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy. 

 
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji 

Umowy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. 

 
6. Wykonawca wraz z fakturą za realizację Przedmiotu umowy przedłoży Zamawiającemu pełną listę 

podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o 
uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań związanych z realizacją Przedmiotu 
umowy względem podwykonawców. 

 
7. Przedłożenie listy podwykonawców lub oświadczenia, o których mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu niezgodnych ze stanem faktycznym jak i nieprzedłużenie listy lub oświadczenia pomimo 
wyznaczenia w tym celu przez Zamawiającego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, 
stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy. 

 
 

§ 16. 
Postanowienia końcowe. 

 
 
1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. 
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2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w 
języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od 
powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
 

4. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania w formie 
ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową. 
 

5. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy, których Strony nie 
zdołają rozstrzygnąć polubownie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ugodę, 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
7. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  
 
 

§ 17. 
Załączniki do Umowy. 

 
 

Załącznikami do niniejszej Umowy są: 
 
1. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik Nr 1. 
 
2. Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2.  
 
3. Część I SIWZ – Informacja dla Wykonawców (IDW) Załącznik Nr 3 
 
4. Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4. 
 
5. Protokół odbioru końcowego – Załącznik Nr 5. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

…………………………………………… 

  

………………………………………………. 

(podpis)  (podpis) 
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Załącznik Nr 5 do wzoru Umowy  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
 

z dnia ………………….  
 

do Umowy Nr………….…. z dnia ……………… 
 
Dla zadania pn.: Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia 
istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
 
Zamawiający: „Wodociągi” Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12. 
 
Wykonawca: .............................................................................................................................. 

(nazwa i adres) 
1. Zamawiający stwierdza: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Zamawiający stwierdza poprawność działania pojazdu i zgodność jego parametrów z danymi 

technicznymi gwarantowanymi przez Wykonawcę: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Osoby wskazane przez Zamawiającego zostały przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji 

pojazdu. 
1) ……………………………………………….……  
2) ……………………………………………….……  
3) ……………………………………………….……  
4) ……………………………………………….……  
5) ……………………………………………….……  

 
4. Przekazane przez Wykonawcę dokumentacja: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) ……………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

Uwagi:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 WYKONAWCA 

 
 

…………………………………………… 

  
 

………………………………………………. 
(podpis)  (podpis) 

 


