Załącznik nr 6 do ZO
UMOWA NA ZAKUP SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO
DO CZYSZCZENIA I UDRAŻNIANIA KANALIZACJI Z ODZYSKIEM WODY
(Z RECYKLINGIEM)
DLA SPÓŁKI WODOCIĄGI REWAL SP. Z O.O.
NR [***]
zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:
Wodociągi Rewal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobierowie,
ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego
Szczecin-Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 328462, posiadającą NIP: 857-188-88-91, REGON: 320629581, o kapitale
zakładowym: 19.599.350,00 złotych.
którą reprezentują:
………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”

a
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, (__-___ __________),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
__________, NIP ___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________,
którą reprezentuje:
1.
________________ – ________________,
2.
________________ – ________________,
Zwaną dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”
a każdy z osobna „Stroną”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
sektorowego na dostawy o wartości szacunkowej poniżej 443 000 euro prowadzonego zgodnie z
zasadą konkurencyjności określoną w wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ,

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć do siedziby
Zamawiającego samochód specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem
wody (z recyklingiem) (cyt. dalej jako: Przedmiot Umowy lub pojazd). Szczegółowy opis
Przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niemniejszej umowy.
2. Pojazd wraz z zabudową musi być fabrycznie nowy (wszystkie zastosowane do produkcji
zespoły, podzespoły i elementy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane wyłącznie z nowych i
nieregenerowanych części), nie starszy niż rok prod. 2019 r.
3. Zabudowany pojazd musi posiadać dokumenty niezbędne do zarejestrowania go, jako pojazd
specjalny w świetle przepisów RP.
4. Do pojazdu i zabudowy musi być załączona specyfikacja z parametrami technicznymi
zastosowanych olejów, płynów, smarów itp. wraz z ich zamiennikami (minimum dwóch innych
marek) oraz plan / terminarz przeglądów technicznych.
5. Pojazd musi być w pełni sprawny i wolny od wad i przygotowany do wykonywania prac
związanych z jego przeznaczeniem oraz odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w
Polsce w zakresie: ochrony środowiska, przepisów o ruchu drogowym, przepisów BHP.
6. Integralną część Umowy stanowi Zapytanie Ofertowe z dnia …. na dostawę do Zamawiającego
pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) wraz z
załącznikami (numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności …………..)
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować Przedmiot Umowy na własny koszt i
ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Pobierowo ul. Poznańska 31, które to
miejsce Strony ustalają jako miejsce wydania Przedmiotu Umowy.
8. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
szkoleń z obsługi technicznej dostarczonego Przedmiotu Umowy, zgodnie z punktami poniżej
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Szkolenie dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące obsługi
samochodu specjalnego, zostanie przeprowadzone w siedzibie spółki (część teoretyczna), oraz
w terenie (część praktyczna) tzn. na konkretnych robotach przy czyszczeniu kanalizacji na
obszarze Gminy Rewal obsługiwanym przez spółkę – łącznie min. 5 dni po 8 godzin. Termin
szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
10. Wykonawca przeszkoli minimum 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonego pojazdu. Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym i wyniesie
minimum 5 dni roboczych, min 40 godz. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie
Zamawiającego (część teoretyczna), oraz w terenie (część praktyczna) tzn. na konkretnych
robotach przy czyszczeniu kanalizacji na obszarze Gminy Rewal obsługiwanym przez spółkę.

11. Wykonawca przeszkoli także min. 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w
zakresie konserwacji, przeglądów oraz diagnozowania i usuwania usterek zabudowy
(mechanicznych, elektrycznych, obwodów sterowania i pomiarów) w siedzibie Zamawiającego.
Szkolenia przeprowadzone będą przez serwisanta autoryzowanego przedstawiciela producenta
zabudowy. Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym i wyniesie minimum 2 dni
po 8 godzin.
12. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie przez Zamawiającego niżej wymienionych
urządzeń bez utraty, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji:
- Instalacji antenowych,
- Instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
- Urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
- Instalacji GPS,
- Innego sprzętu służbowego (po uzgodnieniu z Wykonawcą).
13. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu, na
każdym jej etapie, wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy, w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej w zależności od wyboru Zamawiającego.
14. Wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy oraz korespondencja będzie sporządzana
w języku polskim.

§ 2.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne możliwości techniczne oraz wiedzę, potrzebne
do prawidłowej realizacji Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Umowę dochowując
najwyższej staranności. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu Umowy stosować się
do wytycznych Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od
wad fizycznych i prawnych.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie:
a) dostawa pojazdu o którym mowa w § 1. miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) przeprowadzenie szkoleń – w terminie miesiąca od dnia dostawy pojazdu do siedziby
Zamawiającego.

§ 4.

PROCEDURA ODBIORU

1. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru,
podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń.

2. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru drogą mailową lub w formie
pisemnej.
3. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia uwag drogą mailową lub w formie pisemnej co do
prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 15 dni roboczych od dnia odbioru
Przedmiotu Umowy. W razie zgłoszenia takich uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich
uwzględnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia lub w innym uzgodnionym
pisemnie przez Strony terminie.
4. Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3,
Strony podpiszą protokół odbioru potwierdzający, że wszystkie wady i nieprawidłowości
zostały w całości usunięte.
5. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się:
a. dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa
w ust. 1 – w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag co do prawidłowości
realizacji Przedmiotu Umowy,
b. dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa
w ust. 4 – w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag co do prawidłowości
realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu wszelkie wymagane przepisami dokumenty sporządzone w języku polskim
niezbędne do rejestracji pojazdu oraz jego prawidłowej eksploatacji, w tym w szczególności:
a. kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,
b. kartę gwarancyjną dodatkowego wyposażenia z opisem warunków gwarancji,
c. instrukcję obsługi i wyposażenia pojazdu w języku polskim
d. książkę serwisową pojazdu w języku polskim,
e. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu (sporządzony w języku polskim),
f. kartę pojazdu wydaną przez polskie organy administracji państwowej,
g. dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,
h. harmonogram przeglądów pojazdu,
i. katalog części zamiennych wraz z rysunkami technicznymi w języku polskim (w
formie papierowej i elektronicznej),
j. informację o wymaganych okresach, przy których wymagane jest wykonanie
przeglądów wraz z informacją o wymaganiach dla materiałów eksploatacyjnych
(producent, parametry),
k. wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które nie wymagają posiadania
autoryzacji producenta przedmiotu dostawy i których wykonanie nie spowoduje
utraty gwarancji,
l. dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcja bezpiecznej obsługi w języku
polskim wraz z niezbędnymi schematami ( w formie papierowej i elektronicznej),
m. wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie netto w
wysokości ………………………………… (słownie: ………………) , VAT w wysokości
……………..(słownie) tj. brutto w wysokości ………………… (słownie).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac i wszelkich
kosztów związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z dostarczeniem samochodu do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników
Zamawiającego w zakresie jego obsługi i serwisu.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w pełnej wysokości po podpisaniu protokołu odbioru, o którym
mowa w § 4 ust. 1 lub protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4, w terminie 30 dni od
data dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT;
5. Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Podstawą do wystawienia
faktury będzie wykonanie Przedmiotu Umowy stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę
poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki
ustawowe.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie
ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z realizacją Umowy, w tym m.in. wszelkie
podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie
społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z
działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

§ 6.

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:
a. za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie, – w wysokości
0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1 , za każdy dzień opóźnienia;
b. za nieterminowe usunięcie wad Przedmiotu Umowy dostarczonego Zamawiającemu – w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia;
c. za naruszenie postanowień dotyczących poufności – w wysokości 10 % wynagrodzenia
netto określonego w § 5 ust.1, za każde naruszenie,

2.

3.

4.

5.

6.

d. w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30 %
wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1.
e. o których mowa w § 7 ust. 12.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczął przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie i wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie
umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienależytego wykonywania jej przedmiotu. W takim wypadku Wykonawca
zobowiązany jest to zwrotu tego co otrzymał od Zamawiającego w wykonaniu Umowy oraz
zapłaty kary umownej w wysokości 30.000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po upływie 6
miesięcznego okresu o którym mowa w § 7 ust. 23 w przypadku gdy Wykonawca nie
dostarczy nowego pojazdu na zasadach określonych w umowie. Wykonawca zobowiązuje się
w takim przypadku zwrócić Zamawiającemu 100% wynagrodzenia umownego brutto o
którym mowa w § 5 ust.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§ 7.

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy na okres 24
miesięcy lub zgodnie z gwarancją producenta, w zależności która jest dłuższa. Bieg gwarancji
zaczyna się od dnia dokonania skutecznego i ważnego odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania gwarancji Przedmiot Umowy będzie wolny
od jakichkolwiek wad.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o
wadach i usterkach Przedmiotu Umowy, diagnostyki wad oraz niezwłocznej nieodpłatnej
naprawy lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad.
4. Okresy gwarancji i rękojmi biegną od nowa począwszy od każdorazowej wymiany
pojazdu/urządzenia. W przypadku wymiany danego elementu, części, zespołu bądź
podzespołu na nowy wolny od wad, okresy gwarancji i rękojmi biegną od nowa w stosunku do
tego elementu. Za datę ukończenia naprawy gwarancyjnej uważa się dzień podpisania bez
zastrzeżeń protokołu reklamacyjnego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
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Wykonawcy potwierdzając w ten sposób usunięcie zareklamowanych wad i pełną sprawność
pojazdu.
Wykonawca zapewni płatny serwis pogwarancyjny samochodu specjalnego.
Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy pojazdu w zakresie
napraw i przeglądów u autoryzowanego przedstawiciela producenta zabudowy na terenie
Polski.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym Przedmiotu
Umowy poświadczenie producenta zabudowy potwierdzające posiadanie przez podmiot, który
będzie wykonywał prace serwisowe w zakresie napraw i przeglądów zabudowy w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym, autoryzacji do przeprowadzania czynności serwisowych.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla pojazdu z czasem reakcji do 48
godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub faksem lub e-mailem.
Naprawy zgłoszonych wad lub usterek będą odbywać się w miarę możliwości na terenie
siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia, iż wady ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną
usunięte w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy ujawnionych wad
lub usterek, chyba że Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu, uzasadnione względami
technicznymi lub organizacyjnymi, na które powoła się Wykonawca. Wykonawca nie ma prawa
odmówić spełnienia świadczenia gwarancyjnego.
Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że Przedmiot umowy posiada wady ukryte, Wykonawca
wymieni wadliwy Przedmiot Umowy na wolny od wad. Jeżeli wymiana pociągać będzie za
sobą dodatkowe koszty, koszty te poniesie Wykonawca.
W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania obowiązków z gwarancji i
rękojmi, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokościach:
a) 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 5ust.1,– za każdą godzinę opóźnienia w
stosunku do czasu reakcji określonego w ust. 8,
b) 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wady/usterki o którym mowa w ust.10.
c) 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w
dostarczeniu pojazdu zstępczego, o którym mowa w ust. 19.
Zamawiający ma prawo zgłaszać reklamacje drogą mailową lub w formie pisemnej na adres
wskazany przez Wykonawcę. Reklamacja powinna zawierać wstępny opis wady, braków,
uszkodzenia.
W zależności od rodzaju i zakresu usterek/wad serwis Przedmiotu Umowy odbywać się będzie
telefonicznie lub w siedzibie Zamawiającego, a w przypadkach poważnych awarii – w siedzibie
Wykonawcy.
Telefoniczne instrukcje Wykonawcy mogą dotyczyć usterek niewielkiego rodzaju, możliwych
do usunięcia przez pracowników Zamawiającego i są wykonywane poprzez telefoniczne
poinstruowanie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę co do sposobu usunięcia
usterki. W pozostałych przypadkach, Wykonawca albo działający na jego zlecenie serwis
przyjeżdża do siedziby Zamawiającego. W przypadku poważnych awarii samochód
serwisowany będzie w siedzibie Wykonawcy albo w autoryzowanym serwisie.

18. W przypadku serwisu w siedzibie Wykonawcy lub punkcie serwisowym, w terminie do 3 dni
od daty zgłoszenia usterki lub awarii, Wykonawca przyjeżdża po samochód do miejsca w
którym się on znajduje i we własnym zakresie transportuje go do miejsca naprawy, a po
wykonaniu naprawy dostarcza go z powrotem do siedziby Zamawiającego.
19. Na czas dokonywania naprawy trwającej powyżej 10 dni kalendarzowych od chwili
dokonania zgłoszenia, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy o parametrach nie
gorszych niż pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy.
20. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z udzieloną przez Wykonawcę gwarancją
i rękojmią, w tym m.in. transportem pojazdu lub serwisowanych elementów pomiędzy
serwisem, a Zamawiającym ponosi Wykonawca
21. W przypadku nieprzystąpienia do usuniecia przez Wykonawcę wad, w terminie określonym w
ust. 8 Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia przedmiotowych
wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a wszelkimi kosztami
z tego tytułu obciąży Wykonawcę. Powyższe nie będzie powodować utraty gwarancji.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane czynnościami
podejmowanymi w toku lub w związku z usuwaniem wad Przedmiotu umowy, a także
odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu.
23. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji wystąpią, co najmniej trzy
awarie tego samego rodzaju (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi)
dostarczonego przez Wykonawcę Przedmiot umowy, winien on wymienić uszkodzony pojazd
na nowy wolny od wad, całkowicie na własny koszt Wykonawcy. Wymiana powinna nastąpić
w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia po raz 3 tej samej wady/awarii. Jeżeli
do czasu dostawy nowego pojazdu nie będzie możliwe użytkowanie pojazdu będącego
przedmiotem umowy, Wykonawca zapewni do czasu dostawy nowego pojazdu - pojazd
zastępczy o parametrach nie gorszych niż pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy.

§ 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto w terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy,
pod rygorem potrącenia kwoty zabezpieczenia z kwoty należnej Wykonawcy, o której mowa w
treści § 5 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
b) pieniądzu,
c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),

d) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego na konto w ………………, nr rachunku ……………………, z dopiskiem na
przelewie:
„Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
do
postępowania
…………………………….”.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości
określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie
zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały
okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
7. Gwarant odpowiada w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego oraz z tytułu nieusunięcia lub
nienależytego usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie Umowy, w tym z tytułu kar
umownych zastrzeżonych w Umowie. Na podstawie Gwarancji Gwarant zobowiąże się
bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta (Zamawiającego) do
zapłaty na rzecz beneficjenta z gwarancji kwoty do łącznej wysokości 10 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto (słownie: dziesięć procent), która stanowi łączną sumę gwarancyjną, przy
czym kwota:
a.

do wysokości 100% zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie niewykonania lub należytego
wykonania umowy, w tym z tytułu kar umowny zastrzeżonych w umowie;

b.

do wysokości 30 % zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie należytego wykonania roszczeń
z rękojmi i gwarancji jakości Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu nieusunięcia lub
nienależytego usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie Umowy, w tym z tytułu
kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

8. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminach:
a) 70% wartości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA

1. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:
a. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest …………… tel.………, e-mail: ………,
b. Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest…………, tel.…………, e-mail: ………….
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
a. dla Zamawiającego – adres: …
b. dla Wykonawcy – adres: ……
3. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. W
przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.
4. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać
doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust 2
powyżej. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z
przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w
dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo
złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową
(świadczącemu usługi kurierskie).

1.
2.

§ 10.
ZMIANA UMOWY
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w sytuacji, gdy wprowadzenie
zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota
VAT i kwota wynagrodzenia brutto natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez
zmian;
b) wystąpienia potrzeby zmiany umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron,
których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub okoliczności zaistnienia
Siły wyższej;
c) nastąpią zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych,
funkcjonalnych pojazdu/urządzenia na parametry bardziej nowoczesne lub technicznie lub
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego;

3.

d) konieczności zmian w dokumentacji lub konstrukcji pojazdu/urządzenia
spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach i standardach, lub
zmianami w wiedzy technicznej, gdy zmiany te nastąpiły w okresie między złożeniem oferty
przez Wykonawcę a chwilą dopuszczenia do eksploatacji, w zakresie w jakim zmiany mają
wpływ na realizację umowy;
e) konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione,
spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach
lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;
f) na zasadach określonych w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, rozdział 6.5.2
„Zasada konkurencyjności”
Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do
umowy wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony umowy o zamiarze
wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych
zmian.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.
5.
6.
7.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

§ 12. ZAŁĄCZNIKI
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik Nr 1
ZO wraz z załącznikami
Załącznik nr 2
Oferta Wykonawcy

PODPISY:
Zamawiający:
___________________

_____________________

Wykonawca:
___________________

_____________________

