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Znak postępowania ZKM-0 3/17 

Załącznik nr 6/2 do SIWZ - Umowa dostawy (projekt):  

 

Część 2 - dostawa  elementów przystankowej i autobusowej  dynamicznej informacji pasażerskiej 

 

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 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Komunikacji Miejskiej  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Wągrowcu, ul. Skocka 18, elementów przystankowej i autobusowej  
dynamicznej informacji pasażerskiej przeznaczonego do wykonywania przewozów w publicznej 
komunikacji miejskiej , zwanej dalej dostawą ITS.  

2. Wykonawca zobowiązany jest:  

• udzielić gwarancji i rękojmi na warunkach określonych przez Zamawiającego, 

• dostarczyć przedmiot zamówienia do Zakładu  Zamawiającego w  Wągrowca na  
warunkach  DDP wg Incoterms 2010 

• musi spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego 
w Załączniku nr 1/2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część 2 -  
dostawa  elementów przystankowej i autobusowej  dynamicznej informacji 
pasażerskiej. 
 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje nieodpłatne przeszkolenie  pracowników Zamawiającego. 
 (dwóch elektromechaników oraz jednego  pracownika personelu technicznego )  w zakresie 
montażu zestawu ( tablica przystankowa, akumulator, panel fotowoltaiczny ) , jego uruchomienia 
,obsługi i napraw w terminie dostawy i w siedzibie   Zamawiającego. 

  
4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi  dla przedmiotu zamówienia określonego w części 2 wynosi 
24 miesiące. Inne okresy gwarancyjne określone w kryterium oceny  „gwarancja” , zaoferowane 
przez Wykonawców  będą obowiązywały na podstawie oferty , która oceniona będzie jako oferta 
najkorzystniejsza. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Zamawiającemu, przez Wykonawcę gwarancji na 
dostawę części zamiennych do dostarczonych urządzeń ITS  przez minimum  5 lat od daty dostawy 
urządzeń. 

6. Samodzielny montaż  przez Zamawiającego, elementów dostawy części 2, zgodnie z wytycznymi i 
nadzorem Wykonawcy nie ma wpływu na rodzaj oraz okres gwarancji i rękojmi. 

§ 2 

Termin realizacji i warunki odbioru przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia opisany w § 1 w 
maksymalnym terminie: do 27 marca 2018 r..  Dostawa  do siedziby w Wągrowcu na warunkach  
DDP wg Incoterms 2010. 

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

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 elementy dostawy ( urządzenia )posiadają   
wady uniemożliwiające lub istotnie utrudniające jego użytkowanie, , to w protokole odbioru 
przedmiotu dostawy: 

a) Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia wad technicznych lub 
dokumentacyjnych urządzeń, 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 wykonanej dostawy, 

5. Przekazanie  (dostawa ) przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 
6. W momencie przekazania dostawy Wykonawca przekaże niezbędne dokumenty (w tym instrukcje 

obsługi poszczególnych urządzeń i karty gwarancyjne ) , 
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§ 3 

Wartość umowy 

1. Cena jednostkowa całej dostawy wynosi netto:…………………………………………………….. 
 

……………………………, brutto …………………….., w tym VAT …………………………………. 

 

2. Wartość kontraktu obejmuje, w szczególności koszt udzielenia gwarancji, świadczenia usług 
serwisowych, a także wszelkie inne koszty i opłaty za rzeczy i świadczenia związane z 
przedmiotem umowy, w tym opłaty licencyjne i koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby 
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 , rękojmia, serwis, licencje 

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

 gwarancja  i rękojmia na wyświetlacze przystankowe ,panele fotowoltaiczne, akumulator: 
 …………………… lata, 

 gwarancja na urządzenia  autobusowego monitoringu wizyjnego :  ………… lat, 
 gwarancja na urządzenia autobusowych  wewnętrznych zapowiedzi przystankowych: 

……………………… lat, 
2. Gwarancją objęte są również elementy wyprodukowane przez poddostawców producenta. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w okresie gwarancji najpóźniej do 14 dni  od jej 

zgłoszenia.  
4. Części i podzespoły uznane za wadliwe i wymienione pozostają własnością Wykonawcy. 
5. Uszkodzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów producenta zawartych w instrukcji obsługi, 

użytkowanie urządzeń ITS niezgodne z przeznaczeniem oraz stosowanie części i materiałów 
niedozwolonych przez producenta, nie podlegają gwarancji. 
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§ 6 

Dokumentacja techniczna i szkolenie 

1. Dostawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentację 

technicznąeksploatacyjną dostarczonych urządzeń ITS, w języku polskim,  
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt, pracowników Zamawiającego 

w zakresie montażu, obsług, diagnozy i napraw pogwarancyjnych dostarczonych urządzeń 
ITS 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości zamówienia brutto określonego w 
złożonej Ofercie dotyczącej dowolnej części postępowania. 

2. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesiona przez 
Wykonawcę w terminie poprzedzającym podpisanie umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku z 
następujących form: 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej  z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 
 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza – 

należy wpłacić je przelewem  na następujący rachunek bankowy Zamawiającego :  nr 19 8959 

0001 0000 3434  2000 0010 w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu tytułem: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę” … (wpisać część lub części 

oferowanego przedmiotu Zamówienia ) 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 

zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż  30 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza 
Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono  przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, wskazanych w pkt. 3. Zmiana formy 
zabezpieczenia dokonywana jest z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
również w formach wskazanych w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za 
zgodą Zamawiającego –Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form o których mowa w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 
zabezpieczenia dokonywana będzie z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
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§ 8 

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 10 % wartości brutto niezrealizowanych dostaw, w przypadku częściowego 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
c) w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy,  

 
2. Jeżeli wartość naliczonych kar z tytułu opóźnienia dostaw przekroczy 10% wartości brutto 

dostarczonych nieterminowo urządzeń,  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. 
 

§ 9 

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, 
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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


