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Znak postępowania ZKM-03/17 

Załącznik nr 6/1 do SIWZ - Umowa dostawy (projekt):  

 

Część 1 - dostawa i montaż  czterech szt. wiat przystankowych, 

 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa zawarta w dniu  

pomiędzy:  

Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  

z siedzibą w 62-100 Wągrowcu ul Skocka 18 

wpisaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079295 

spółką NIP 766 18 08 889 

REGON     572050207 

reprezentowaną jednoosobowo przez Prezesa Zarządu – Michała Nowaka 

zwanym dalej „Zamawiającym", 

a  

z siedzibą w ............................................................................................................................................... 

wpisaną/ym w dniu ............................do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ............................................, ................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr ........................................... lub wpisaną/ym w dniu ............................................. do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej pod nr ....................................................  

NIP .............................................................. 

REGON ....................................................... 

Kapitał zakładowy: …………………………. 

reprezentowaną/ym przez: 

..............................................................................................................., 

..............................................................................................................., 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, któremu zostaje udzielone zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) 

o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wiaty autobusowe 44212321-5 

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  dla Zakładu Komunikacji Miejskiej  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Wągrowcu, ul. Skocka 18, i montaż w miejscach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, czterech sztuk , fabrycznie nowych, (wyprodukowanych nie wcześniej jak w 2017  
r.), o długości około 4m, głębokości około 1,5 m , wiat przystankowych ,przeznaczonych do 
wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Oferowane wiaty muszą  spełniać 
wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy, dotyczące bezpieczeństwa 
( Znak CE ). 

2. Wykonawca zobowiązany jest:  

• udzielić gwarancji i rękojmi na warunkach określonych przez Zamawiającego, 

• dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia do miejsca montażu wskazanego 
przez Zamawiającego na warunkach DDP wg Incoterms 2010 

• spełnić parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego w 
Załączniku nr 1/1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1 - 
dostawa i montaż czterech szt. wiat przystankowych. 

 

§ 2 

Termin realizacji i warunki odbioru przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  i zamontować Zamawiającemu przedmiot zamówienia 
opisany w § 1 w maksymalnym terminie do 27 marca 2018r.   

2. Odbiór techniczny nastąpi w dniu roboczym, uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie 
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

3. Odbioru technicznego dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy 
z czynności odbioru sporządzą protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru technicznego  okaże się, że przedmiot zamówienia ,posiada  wady 
uniemożliwiające lub istotnie utrudniające jego użytkowanie, to w protokole odbioru przedmiotu 
dostawy: 

a) Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia wad technicznych, nie 
dłuższy jednak niż 14 dni od daty sporządzenia tego protokołu, a po bezskutecznym upływie 
tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w zakresie wcześniej 
zakwestionowanym; 

b) Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o całkowitym odstąpieniu od umowy w razie 
niespełnienia przez Wykonawcę wymogów technicznych lub dokumentacyjnych w stosunku 
do wykonanego zamówienia 

5. Przekazanie  (dostawa ) przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscach montażu wiat wskazanych  
przez Zamawiającego. 

6. Z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, wiaty zostają oddane Zamawiającemu w wyłączne fizyczne 
władanie i stają się własnością Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń co do jakiegokolwiek 
terminu i jakiegokolwiek warunku. 
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§ 3 

Wartość umowy 

1. Cena jednostkowa wiaty ……………………….. wynosi netto: 
……………………………, brutto …………………….., w tym VAT …………………………………. 

 

2. Cena całego zamówienia ( 4 wiaty ) wynosi netto: 
……………………………, brutto …………………….., w tym VAT …………………………………. 

3. Wartość kontraktu obejmuje, w szczególności koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, koszty dostawy 
przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez  Zamawiającego (łącznie ze wszystkimi kosztami 
pochodnymi, np. koszty ubezpieczenia w czasie transportu, itp.). 
 

§ 4 

Warunki płatności 

 

1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) 
dni od daty otrzymania faktury  kwotę brutto …………………. (słownie złotych 
………………………………..), 
obejmującą kwotę netto     …………………………………….(słownie złotych: 
……………………………….) wraz z obowiązującym  podatkiem VAT.  

2. Podstawą do zapłaty będzie dostarczona przez Wykonawcę faktura, którą Zamawiający ureguluje 
w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Terminem zapłaty 
będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

Gwarancje, rękojmie, serwis, licencje 

1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi , liczonej od daty odbioru wiat autobusowych, na 
następujących warunkach:  

 
 gwarancja i rękojmia   …………………… lata, 
 gwarancja na powłoki lakiernicze ……………………………………  lat, 
 gwarancja na trwałość konstrukcji (pęknięcia konstrukcji szkieletu i trwałość połączeń elementów 

konstrukcji)……………………… lat, 
 
2. Elementy wiat  uznane za wadliwe i wymienione pozostają własnością Wykonawcy. 
3. Uszkodzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa producenta zawartych w 

instrukcji obsługi, użytkowanie wiaty niezgodne z jej  przeznaczeniem, nie podlegają gwarancji. Z 
gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe na skutek: aktów wandalizmu, działania czynników 
zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: kamienie, , grad, osady chemiczne i sól ( używane do 
zimowego utrzymania dróg). 
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§ 6 

Dokumentacja techniczna i szkolenie 

1. Dostawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentację techniczną      
( obsługi ) dostarczonych wiat, w języku polskim. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku całkowitego odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy,  
b) w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy, w związku z zapisami  w protokole 

odbioru przedmiotu umowy -  do terminu  usunięcia wad technicznych, za każdy dzień 
opóźnienia licząc od daty wadliwej dostawy do daty prawidłowego usunięcia tych wad; 

c) w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy niezależnie od przyczyny opóźnienia, w 
tym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2. Jeżeli wartość naliczonych kar z tytułu opóźnienia dostaw przekroczy 10% wartości brutto 
dostarczonych nieterminowo wiat, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar  umownych z faktur Wykonawcy. 
4. W razie powstania szkody o większej wartości niż wartość zastrzeżonej kary umownej, 

Zamawiający ma  prawo do uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w zakresie: 
a) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, albo zajdą 

okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, mimo 
zachowania należytej staranności, 

b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanego: 
- siłą wyższą, w tym katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniami życia zbiorowego 

(działania zbrojne, ataki terrorystyczne, użycie sił militarnych i policyjnych, strajki, 
lokauty, itp.), 

- albo innymi niezależnymi okolicznościami, których to sił, działań, zaburzeń lub innych 
okoliczności wystąpienia Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, 

c) jakiejkolwiek uczynionej w umowie oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, co do których 
to omyłek zaistnieje potrzeba ich poprawienia, 

d) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, a mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 
to zamówienie lub na wynik postępowania, 

e) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknęłaby ze zmiany 
obowiązujących przepisów prawa, przy czym Zamawiający wyklucza zmianę umowy z powodu 
podwyższenia stawki podatku VAT,  

f) zmian teleadresowych stron umowy, 
g) zmian danych osób reprezentujących strony umowy, 
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4. Poza sytuacjami przewidzianymi w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od     
       umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży     
       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie  
       30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może  
       żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego    

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 


