Załącznik numer 1 do SIWZ
UMOWA
(wzór)
zawarta w Inowrocławiu, w dniu __________________________, pomiędzy:
Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100
Inowrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166219, której kapitał zakładowy wynosi
11 171 000,00 zł, reprezentowaną przez: Mariusza Kuszel – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym
a
_____________________, reprezentowanym przez: __________________,
zwanym dalej Wykonawcą.
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne
na dostawę i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz
z pracami towarzyszącymi w Hali obsług codziennych na terenie przedsiębiorstwa Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka
33, w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
1.

2.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa i montaż wyposażenia do uruchomienia
stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z pracami towarzyszącymi, w Hali obsług
codziennych na terenie przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
sp. z o. o. w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, który to przedmiot został
szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
stanowiącej Załącznik nr ____ do niniejszej Umowy.
Dostarczone urządzenia, składające się na przedmiot niniejszej Umowy powinny
odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ, powinny być fabrycznie nowe
oraz zgodne z opisem zawartym w ofercie Wykonawcy z dnia ____________________,
która stanowi Załącznik nr ____ do niniejszej Umowy.
§2

1.

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca, zobowiązany jest do :
1) dostarczenia do miejsca wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, własnym
transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń, składających się na przedmiot
niniejszej Umowy wraz z wyposażeniem oraz wymaganymi dokumentami, opisanymi
w ust. 4 poniżej,
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3.

4.
5.

2) rozładunku tych urządzeń ze środka transportu, na własny koszt i ryzyko oraz ich
przetransportowania do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego,
3) dostosowania i adaptacji części Hali obsług codziennych – stanowiska naprawy
pojazdów do montażu urządzeń składających się na stację kontroli pojazdów, zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego
2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających
badania techniczne pojazdów (Dz.U z 2006 nr 40, poz. 275). Wykonawca we własnym
zakresie i na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej
Umowy, zaopatrzy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do
wykonania prac adaptacyjnych i montażowych,
4) podłączenia, uruchomienia urządzeń składających się na stację kontroli pojazdów
i sprawdzenia prawidłowości ich działania,
5) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w trakcie wykonywania prac i po ich
zakończeniu,
6) uporządkowania terenu prac i montażu po ich wykonaniu – przed końcowym
odbiorem,
7) przeprowadzenia, na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6
niniejszej Umowy, instruktażu dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego,
w zakresie eksploatacji, konserwacji i dokonywania drobnych napraw urządzeń
składających się na stację kontroli pojazdów. Instruktaż ten odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego, w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33,
8) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości, jak również obsługi
serwisowej w okresie pogwarancyjnym na warunkach określonych w niniejszej
umowie,
9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych do przekazania do użytkowania stacji kontroli pojazdów, w tym
w szczególności ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej na prowadzenie
działalności Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny.
Pełnomocnictwo do działania w imieniu Zamawiającego stanowi Załącznik nr ___ do
niniejszej Umowy.
Wraz z dostawą urządzeń, składających się na stację kontroli pojazdów, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) instrukcję obsługi i konserwacji tych urządzeń,
2) wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z tych
urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym przeznaczeniem.
Wszystkie określone w treści ustępu poprzedzającego dokumenty winny być sporządzone
w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym,
wymaga
pisemnego
potwierdzenia
przez
upoważnionego
przedstawiciela
Zamawiającego, w treści protokołu odbioru przedmiotu umowy.
§3

Zgodnie z treścią Oferty Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie
następujących prac, usług lub dostaw:
1) ______________________________,
2) ______________________________,
3) ______________________________./ Zgodnie z treścią Oferty Wykonawca nie
zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonania prac, usług lub dostaw objętych
przedmiotem niniejszej Umowy.
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§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu _________ miesięcznej gwarancji jakości na
urządzenia i instalacje objęte przedmiotem niniejszej Umowy. Okres rękojmi za wady
urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady urządzenia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony
Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku, o którym mowa
w § 5 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy, z dniem podpisania Ostatecznego protokołu odbioru
przedmiotu umowy, po usunięciu wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad,
usterek i uszkodzeń urządzeń, składających się na przedmiot niniejszej Umowy,
w szczególności poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę podzespołów, elementów
wyposażenia i części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe,
tj. niepełnowartościowe, niesprawne lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych
przyczyn. Wybór sposobu usunięcia wady lub uszkodzenia każdorazowo należał będzie do
Zamawiającego. Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych
oraz wad wykonania.
3. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane
będą w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy,
części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem
napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę.
4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania
wad urządzenia - ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu 5 dni od daty
dostarczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: .......@......... .
5. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 5 dni od
dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia
wymiany.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad urządzenia we wskazanym powyżej terminie,
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Wykonawcy, co do zasad
korzystania z urządzenia.
8. Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, przez okres 10 lat
od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,
a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy, od dnia podpisania
Ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy, po usunięciu wad, w zakresie
usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku
korzystania z obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie wad przez Podwykonawców i udziela
gwarancji na roboty wykonane przez Podwykonawców zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu.
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§5
1. Dostawa i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz
z pracami towarzyszącymi w Hali obsług codziennych, będąca przedmiotem Umowy
zostanie zrealizowana w terminie ____________ od daty zawarcia niniejszej Umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę i montaż wyposażenia do
uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z pracami towarzyszącymi w Hali
obsług codziennych, w tym wszystkie czynności objęte postanowieniami § 2 ust. 1
niniejszej Umowy oraz odbiór przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie
zakończenia prac, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem.
4. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru przedmiotu umowy
i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron.
5. Wady przedmiotu umowy, ujęte w protokole, o którym mowa w ust. poprzedzającym,
Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 14 dni od daty podpisania tego protokołu.
6. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. poprzedzającym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnej informacji o gotowości do
odbioru przedmiotu umowy, Strony sporządzą i podpiszą Ostateczny protokół odbioru
przedmiotu umowy.
7. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń, składających się na
stację kontroli pojazdów, na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez strony
Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, z chwilą podpisania Ostatecznego protokołu odbioru
przedmiotu umowy, po usunięciu wad.
§6
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto
………………… plus należny podatek VAT tj. brutto ……………………Słownie
(………………………………………………….
2. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę na podstawie Protokołu odbioru przedmiotu umowy potwierdzającego
dokonanie dostawy wraz z montażem i pracami towarzyszącymi oraz jego zgodność
z ofertą, bez zastrzeżeń, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy,
na podstawie Ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez
Strony po usunięciu wad.
3. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie.
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie w usunięciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Niezależnie od przewidywanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, obejmującej również utracone pożytki.
4. Kary umowne określone w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo potrącić
z należności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o którym mowa w § 8 Umowy.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub
w sytuacji gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od
umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokości
3 % od ustalonej wartości zamówienia brutto, co stanowi kwotę………….. słownie:
(…………………………).
Wykonawca
wnosi
zabezpieczenie
w
formie
…………………….
2. Zamawiający zwolni i wypłaci Wykonawcy 70 % wniesionego ZNWU z tytułu gwarancji
wykonania umowy, w ciągu 30 dni po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5, w ciągu
30 dni od dnia podpisania Ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy, a 30 %
wartości ZNWU, przeznaczone na roszczenia z tytułu rękojmi, Zamawiający zwolni
najpóźniej w 15 – tym dniu, po upływie okresu rękojmi.
§9

1. Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych, tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) Strony przewidują możliwość zmian postanowień niniejszej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących okolicznościach:

1) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączonej do niej dokumentacji,
w sytuacji, w której zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem
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lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a zastosowanie innych rozwiązań,
urządzeń czy materiałów nie było możliwe do przewidzenia na etapie udzielania
zamówienia, w tym w szczególności jeśli konieczność zastosowania innych rozwiązań
wynika z ewentualnych pomyłek i braków w dokumentacji technicznej na podstawie,
której realizowane jest zamówienie,
2) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączonej do niej dokumentacji,
w sytuacji, w której zastosowanie innych rozwiązań pozwoli osiągnąć lepsze parametry
techniczne, użytkowe, lub estetyczne od przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i załączonej do niej dokumentacji.
2.

3.

4.
5.

Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ustępie poprzedzającym będzie
potwierdzenie przez Zamawiającego powstałych okoliczności, w formie opisowej
i właściwie umotywowanej, ze wskazaniem przyczyn konieczności wprowadzenia zmian,
korzyści związanych z ich zastosowaniem oraz ewentualnych konsekwencji zaniechania
dokonania zmian oraz pisemna akceptacja tych zmian przez Wykonawcę.
Rozliczenie ewentualnych zamiennych rozwiązań technicznych/technologicznych lub
materiałowych, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie
pisemnego
kosztorysu
różnicowego,
sporządzonego
przez
Wykonawcę
i zaakceptowanego przez Zamawiającego, z tym, że w przypadku konieczności
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, różnica pomiędzy wynagrodzeniem
wynikającym z treści oferty, a wynagrodzeniem wynikającym z zastosowania rozwiązań
zamiennych nie może przekroczyć 20 % ogólnej wartości zamówienia, wynikającej
z oferty.
Poza przypadkami przewidzianymi w postanowieniach ust. 1 niniejszego paragrafu
zmiany niniejszej Umowy są dopuszczalne zgodnie z treścią przepisów art. 144 ust. 1 pkt
2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią zmiany, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 10

1.
2.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w treści postanowień umowy, SIWZ i oferty Wykonawcy
wiążąca jest treść postanowień umowy i SIWZ.
§ 11

Wszystkie zmiany w treści Umowy oraz Załącznikach stanowiących jej integralne części
mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie
rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, w tym przepisy o rękojmi dotyczące dzieła oraz przepisy ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z dnia 26 listopada 2015
roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

_______________________

________________________

Zamawiający

Wykonawca
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