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Załącznik Nr 1 do SIWZ  - wzór umowy 

 

 

UMOWA 

Nr PZD.ZP.272…..2019 

 

Zawarta w dniu ....................... w Pszczynie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim z siedzibą w 

Pszczynie 43-200, przy ul. 3 Maja 10, NIP: 638-180-00-82 reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Pan ……………..……………..   

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a:  …………………………………. z siedzibą …………………. …………………….,   

reprezentowana przez: 

………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  strony zawierają umowę na: „Dostawę fabrycznie nowej 

zamiatarki drogowej ciągnionej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie” o następującej 

treści: 

 

 

§ 1 
 

1. W sprawach objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentuje Powiatowy Zarząd Dróg w 

Pszczynie z siedzibą w Pszczynie 43-200,  ul. Sygietyńskiego 20. 

2.  Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie warunków określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowej zamiatarki  

Marka………., Model…………… dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie zgodnej ze złożoną 

ofertą w terminie do …………………. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza że niniejszą umowę zawiera i dostawę przedmiotu umowy realizuje w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jako przedstawiciel Firmy ………………………. 

jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dacie oraz godzinie dostarczenia 

zamiatarki najdalej w dniu poprzedzającym dzień dostawy do godziny 15:00. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamiatarkę do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg, ul. 

Sygietyńskiego 20,  43-200 Pszczyna. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych z 

eksploatacją i konserwacją zamiatarki wym. w § 1 ust. 2. 

2. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi zamiatarki 

wym. w § 1 ust. 2 na terenie siedziby Zamawiającego w dniu jego dostarczenia. 

 

 

 



  

Str.2 umowy 

 

 

§3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wym. w § 1 spełnia co do jakości wymogi 

określone dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz wymagania 

SIWZ, a dostarczona zamiatarka posiada widoczne oznaczenie producenta i importera produktu. 

2. Dostarczona zamiatarka powinna posiadać świadectwo homologacji  pojazdu i wyposażenia, 

jeśli są one wymagane,  zgodnie ustawą  Prawo o ruchu drogowym, które Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu najdalej w dniu dostawy. 

3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację 

sprzedawanej zamiatarki, instrukcję obsługi w języku polskim, wykaz punktów serwisu 

gwarancyjnego i pogwarancyjnego,  kartę gwarancyjna w języku polskim oraz wszystkie dokumenty 

niezbędne do rejestracji pojazdu, jeśli są wymagane. 

4. W przypadku gdy wraz z dostarczoną zamiatarką nie zostaną przedłożone dokumenty wymagane 

w ust. 2 i 3 Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu ich otrzymania. 

5. Dostawy przedmiotu umowy dokonuje sam Wykonawca lub osoba trzecia, której Wykonawca 

powierzy dostawę zamiatarki. W przypadku gdy dostawa zostaje powierzona przewoźnikowi 

Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą zamiatarki, kosztami dostawy oraz kosztami 

ubezpieczenia na czas przewozu. 

6. Osobą upoważnioną do odbioru dostawy z ramienia Zamawiającego jest: 

………………………… 

7. Wydanie zamiatarki wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

podpisanego przez obie strony. 

8. W przypadku, gdy zamiatarka nie spełnia warunków określonych w ust. 1, Zamawiający 

odmówi jego przyjęcia informując o tym pisemnie Wykonawcę. 

 

§ 4 

 

1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zgodnie 

ze złożoną ofertą łączną kwotę: 

      a) …………… zł netto /słownie: ............................../ 

      b) …………….zł  VAT /słownie: ............................./ 

      c) …………….zł brutto /słownie: ………………./ 

2. Podstawą do wystawienia faktury zawierającej dane określone w ust. 4 jest podpisany bez 

zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 3 ust. 7. 

3. Sprzedawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Pszczyński, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, 

NIP: 638-180-00-82, odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg  w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20,  43-

200 Pszczyna. 

4. Zapłata nastąpi w przelewem na konto Sprzedającego po odbiorze dostarczonego przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od terminu dostawy na podstawie wystawionej faktury. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej umowy (na co wyda zamawiającemu 

dokument gwarancyjny najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu umowy) na okres 12 miesięcy.  

2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wraz z zapewnieniem podjęcia czynności 

serwisowych w ciągu ……. godzin od powiadomienia pisemnego, telefonicznego lub 

elektronicznego o awarii. 

3. Reklamacje jakościowe Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie do 7 dni od daty 

ich zgłoszenia. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do usunięcia wad lub uszkodzeń w 

przedmiocie umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, chyba 

że rodzaj naprawy wymaga dłuższego terminu o czym Zamawiający zostanie powiadomiony 

pisemnie i wyrazi na to zgodę. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny serwis części zamiennych. 

6. Zamawiającemu przysługują uprawnienia, wynikające z rękojmi za wady. Uprawnienia te 

mogą być realizowane niezależnie od uprawnień, wynikających z gwarancji. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż jeżeli w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy będzie 

wymagał 4 napraw, rozumianych jako naprawa poszczególnych części (podzespołów) lub ich 

wymianę, powodujących przestój w pracy min. 7 dni, w przypadku kolejnej awarii Zamawiającemu 

będzie przysługiwało prawo żądania wymiany przedmiotu umowy na fabrycznie nowy. Wymiana 

nastąpi w terminie 10 tygodni od daty zgłoszenia wad występujących po czwartej naprawie. 

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne płatne                                            

w następujących wysokościach i z następujących tytułów: 

a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność, w tym w szczególności, jeżeli dostarczony przez Wykonawcę  przedmiot umowy 

nie będzie spełniał wymogów określonych w SIWZ, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 

10 % wynagrodzenia brutto wym. w § 4 ust. 1 lit. c, 

b) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy  karę w wysokości 10 % ceny umownej 

wym. w § 4 ust. 1 lit. c,  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność, 

c) Za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz § 5 ust. 7 w 

wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,  

d) W przypadku gdy czas reakcji serwisu gwarancyjnego od zgłoszenia awarii będzie dłuższy niż 

…….. godzin, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł brutto za 

każdą godzinę zwłoki, 

e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad i 

usterek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wym. w § 4 ust.1 lit. c  

Suma kar umownych z powyższych tytułów nie może przekroczyć 30% ceny umownej wym.               

w §4 ust. 1 lit.c . 

2. Kary umowne wymienione w ust. 1 w punktach a, b, c, d, e  płatne są w terminie 14 dni od daty 

zażądania ich zapłaty przez Stronę 

3. W przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 7 

 

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

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 145a ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 

a) wykonawca pomimo pisemnych wezwań nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z 

umową, w szczególności zgodnie z  §1 i §2 umowy. 
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b) wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy(ów) bez zgody Zamawiającego, 

c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

majątku na rzecz Wierzycieli, 

d) otwarto likwidację Wykonawcy lub ogłoszono jego upadłość. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie, zgodnie z ofertą, części przedmiotu umowy 

podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

a następnie dostarczy kopię umowy podpisanej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu.  

2.  Powierzenie podwykonawcom przedmiotu umowy w zakresie określonym  w ust. 1 nie zmienia 

treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy 

tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy. 

3.  Należność za wykonane usługi, których wykonanie zostało powierzone Podwykonawcom na 

podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu i potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” 

zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę, wraz z 

oświadczeniem podwykonawcy, iż jego wynagrodzenie zostało wypłacone przez Wykonawcę na 

konto bankowe podwykonawcy. 

 

§ 9 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy wymienionych w ustępie 2 i 3.   

2. Zmiany ogólne dotyczące: 

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

2) zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, 

2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy 

3) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej 

4) zmiana Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 

dziedziczenia   spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 

3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: 

Wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej    ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

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

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

Strona zainteresowana wnioskuje do drugiej strony w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 

2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia – do 

przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po 

zmianie. 
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3) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 

stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).  

4) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5) W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony 

aneksu    do umowy.  

5. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu do umowy. 

 

§ 10 

 

1. Terminy ustalone w niniejszej umowie obowiązują umawiające się strony bez dodatkowych 

wezwań. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu na warunkach określonych w pkt. 

19 SIWZ. 

3. Zmiany umowy są dozwolone w zakresie przewidzianym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 11 

 

Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

- Oferta przetargowa Wykonawcy 

 

§ 12 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego1). 

2. Umawiające się strony uzgadniają, że spory wynikłe z tytułu umowy będą rozpatrywane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego                   

i jeden dla Wykonawcy.  

 

 Zamawiający:                  Wykonawca: 

 


