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Załącznik nr 4 do SIWZ     
 

Wzór umowy 
UMOWA   

 
zawarta w dniu ………………… r. w Wadowicach  

 

pomiędzy 

 

Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Młyńska 110, 34 -100 Wadowice, zarejestrowanym w  Sądzie Rejonowym  w Krakowie Wydz. XII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000095396, 

 NIP:551-21-78-100. 

 Kapitał zakładowy : 32.055.500,00 zł. 

reprezentowanym przez: 

a 

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

NIP : ………………………   

REGON : …………………  

reprezentowaną przez : 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zadanie 5 – zakup pojazdy asenizacyjnego w ramach Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w  Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-

0072/17 ”, Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojazdu asenizacyjnego. 

2. Realizacja zamówienia polega na dostawie fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu (zwanego 

dalej „Pojazdem”) przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o 

średnicy 50-800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, 

usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, mycia pomników przy użyciu pistoletu 

wodnego, usuwania wody z zalanych pomieszczeń oraz możliwością zamontowania pompy szlamowej, 

zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej SIWZ), w tym w załączniku do formularza oferty, który łącznie z ofertą Wykonawcy będzie 

odczytywany i interpretowany jako część niniejszej Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego jak również zapytania i 

wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 2  

Termin i miejsce wykonania zamówienia 
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1. Zamówienie określone w § 1 zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 

2. Miejsce dostawy: Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Młyńska 110, 34 -100 Wadowice. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie spełni warunków określonych ust. 

1 i 2.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany : 

a) dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą, która 

stanowi załącznik do umowy; 

b) przekazać Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla dostarczonego 

przedmiotu zamówienia w języku polskim; 

c) przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu - szkolenie operatorskie 

obejmować będzie łącznie minimum 18 osób podzielone na  2 grupy, gdzie pierwsza grupa 

zostanie przeszkolona w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych (od dnia podpisania protokołu 

odbioru pojazdu) w siedzibie Zamawiającego, druga grupa w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż 16 dni od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu 

również w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi, o których mowa w ust. 1 wchodzi w skład ceny 

dostawy pojazdu. 

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Pojazdu w celu stwierdzenia zgodności 

przedmiotu zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ, w szczególności zawiadomi 

Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno - jakościowego 

samochodu. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu. 

4. Ze sprawdzenia pojazdu dla potrzeb oceny stanu wykonania Umowy zostanie sporządzony 

protokół odbioru techniczno - jakościowego podpisany przez strony, który będzie zawierał w 

szczególności: 

 wskazanie zbadanych elementów przedmiotu zamówienia; 

 ewentualne stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad fizycznych. 

5. Sprawdzenie pojazdu w celu oceny stanu wykonania Umowy zostanie przeprowadzone w miejscu 

dostawy. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia przedmiotu zamówienia urządzenia oraz 

dokumentacja techniczna, w tym rysunki i dane produkcyjne, a także pomoc ze strony personelu 

Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia 

przedmiotu zamówienia, będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z 

tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek elementy przedmiotu zamówienia podlegające sprawdzeniu w 

celu oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru przedmiotu zamówienia mają wady, 

w szczególności w przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że 

przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w ofercie Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę elementów przedmiotu zamówienia wolnych od wad, 

bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i zmiany 

terminu wykonania umowy.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w Pojeździe zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą. W takim przypadku zostanie 

sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w § 1 ust. 2, w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.  

8. Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół odbioru technicznego i jakościowego Pojazdu. 

Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy. 

9. Wykonawca dołączy dokumenty do rejestracji pojazdu, który zarejestruje Zamawiający.  

10. Przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru - 

przekazania sprzętu. 

11. Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół odbioru - przekazania sprzętu - Pojazdu. 

Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy. 

12. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy. 

13. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa w siedzibie 

Zamawiającego. 

14. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i 

obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia. 

15. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi i gwarancji jakości. 

 

§4 

Cena 

1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 na kwotę jaką określono 

w ofercie Wykonawcy, wynoszącą ………………..……………….PLN netto (słownie: 

………...…………………………………………………………………………. PLN netto), plus należny podatek VAT w 

wysokości ………….% w kwocie...........................................….PLN (słownie: …………………….……………. 

………………….………….………………………………………………………………………………………..PLN). 

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w PLN. 

3. Rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

4. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr ……………………………………………………………………………………… w banku 

..........................................………………………………….  w okresie do 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia 

bez zastrzeżeń. W przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru 

końcowego wadami, rozliczenie końcowe nastąpi dopiero po usunięciu stwierdzonych wad, 

chyba że wady te nie są istotne. 

2. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 6 

Opóźnienie płatności 

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca wysyła wezwanie do zapłaty wraz z 

wyznaczeniem dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty, po którego bezskutecznym 

upływie ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zapłatę odsetek ustawowych, zgodnie z 

obowiązującym prawem. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy.  

 

§ 7 

Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okresy liczone od dnia odbioru przez Zamawiającego Pojazdu, 

potwierdzonego protokołem odbioru: 

1) nadbudowa - …. lat (min. 2 lata); 

2) układ napędowy - …. lat (min. 2 lata); 

3) pozostałe podzespoły - …. lat (min. 2 lata). 

2. W tym samym terminie Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień wynikających z 

rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia autoryzowanej obsługi serwisowej 

na terenie Polski w zakresie przedmiotu umowy. 

3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną w okresie gwarancji wadę lub usterkę przedmiotu umowy 

nie będzie dłuższy niż 48 godzin od wystąpienia usterki. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto tj. …………………….……. PLN (słownie: 

……………………………..……… ……………………………………………………………………………złotych) podanej w 

ofercie oraz w formie zgodnie z zapisami SIWZ.  

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w 

pieniądzu Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie na rachunek Zamawiającego 

określony zgodnie z zapisami SIWZ. 

3. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………………………….. 

PLN (słownie: ………………………………… ……………………………….……………… złotych) zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia tj. potwierdzonego protokołem 

odbioru przez Zamawiającego Pojazdu. 

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………………………….. PLN 

(słownie: ……………………… …………………………………………………….…………………. złotych) stanowić 

będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady w 

związku z wykonanym zamówieniem i zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po upływie 

najdłuższego okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 7 ust. 1 zdanie pierwsze niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny 

Pojazdu netto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminowym dostarczeniu Pojazdu Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną  w wysokości 0,2 % ceny netto pojazdu za każdy dzień zwłoki. 

3. Niezależnie od kar wymienionych wyżej stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§10 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności niespełnienia wymagań określonych w § 2. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień umowy jeśli wystąpią 

niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku :  

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie,  

b) konieczności uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, badań lub ekspertyz lub innych 

niezbędnych czynności, powodujących wstrzymania dostawy i montażu wyposażenia 

objętego niniejszą umową.. 

2) wycofania przez producenta danego modelu samochodu z produkcji, 

3) wycofania przez producenta / producentów podzespołów zabudowy pojazdu. 

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:  

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) –  o czas niezbędny do uzyskania 

wymaganych decyzji lub uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz lub badań, 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – o czas niezbędny i potwierdzony 

oświadczeniami producenta / producentów pojazdu / podzespołów na dostarczenie 

zamiennego pojazdu / podzespołów, pod warunkiem, że zamienny pojazd / podzespoły 

posiadają parametry nie gorsze niż określone w ofercie Wykonawcy oraz posiadają wszelkie 

niezbędne dopuszczenia i homologacje. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, będą odbywały się 

w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą wszystkich stron umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich zmianach 

w zamówieniu.  

 

§ 12 

Roszczenia i spory 

Wszelkie spory, które mogły powstać pomiędzy stronami rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy 

według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, a w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2.  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3.   Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 


