Załącznik nr 4 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
Umowa dostawy
zawarta w dniu …………………2019 r. w Ostrowcu Św. pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Spółka Akcyjna, 27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 40, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach KRS pod nr 0000050306, wysokość kapitału
akcyjnego 4830000 zł, w całości wpłacony, NIP 661-02-00-189, REGON 000617700,
zwanym dalszej „Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………
……………………………………
a
2 . ………………………………………………………………………………………………
wpisanym
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonym
przez
………………….…………………………………….…………………………………
…………………………………………………… KRS pod numerem /lub wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o
Działalności
Gospodarczej………………………, wysokość kapitału …. …………………….NIP
………………………………REGON..……………. zwanym dalszej
„Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1/ …………………………………………………………………………………………...
2/ ……………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa niniejsza zawarta zostaje na podstawie rozstrzygniętego w dniu ……
…………………postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U.2018, poz. 1986 z późn. zm.), o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż przez Wykonawcę linii diagnostycznej oraz
urządzeń diagnostycznych w terminie do dnia 9.12.2019r. w Stacji Kontroli Pojazdów
Zamawiającego ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec św., zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu
3/d/2019.
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość
wykonania umowy.
3.Wykonawca w ramach niniejszej umowy:
1)dokona uruchomienia i wykona próby technologiczne zainstalowanych urządzeń,
2) przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych
urządzeń,
3) dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji, w skład której wchodzą:
- dokumenty określające warunki gwarancji,

- dokumentację techniczno – ruchową przedmiotu zamówienia w języku polskim, zawierającą
informację w zakresie obsługi i konserwacji, ewentualnych materiałów eksploatacyjnych (w tym
smarnych),
- dokumentację techniczną (z uwzględnieniem schematu instalacji elektrycznej, mechanicznej
i hydraulicznej) w języku polskim,
- dokumentację wymaganą przy odbiorze i rejestracji urządzenia przez Transportowy Dozór
Techniczny,
- licencje na oprogramowanie do obsługi zamontowanej linii diagnostycznej.
4) odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone umyślnie i nieumyślnie Zamawiającemu i osobom
trzecim w czasie realizacji przedmiotu umowy.
4.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:
………………………(słownie złotych:……………../100) w formie …………………..
5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy

w terminie:
- 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od daty wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,
- 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po
upływie okresu gwarancji.
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
a/złożona oferta wraz z załącznikami,
b/SIWZ
§2
1.Wykonawca oświadcza, że dostarczona linia diagnostyczna i urządzenia diagnostyczne:
a) spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu, SIWZ oraz ofercie
Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy,
b) odpowiadają co do jakości wymogom Polskich Norm, posiadają wymagane prawem atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i inne niezbędne dokumenty,
c) zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami BHP i
przeciwpożarowymi.
§3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Wynagrodzenie
z
tytułu
realizacji
niniejszej
umowy
wynosi
netto
………………………….zł
plus
podatek
VAT
…..%,
czyli
brutto
…………………….………….zł (słownie złotych: …………).
2.Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przedmiotem
umowy poza ceną określoną w ust.1.
3.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczone na podstawie faktury
Vat wystawionej przez Wykonawcę po:
a) wykonaniu dostawy i zamontowaniu linii diagnostycznej i urządzeń będących
przedmiotem umowy,
b) uruchomieniu i wykonaniu prób technologicznych zainstalowanych urządzeń,
c) przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i e ksploatacji
zamontowanych urządzeń,
d) dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji, o której mowa w §1,
e) potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przez Wykonawcę prac
objętych niniejszą umową protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag.

4.faktura Vat zostanie wystawiona z 14-dniowym terminem płatności. Faktura będzie
zapłącona przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Rozliczenie nastąpi w złotych polskich.

§4
GWARANCJA
1.Wykonawca na dostarczoną linię diagnostyczną i urządzenia udzieli …….miesięcznej gwarancji.
2.Stwierdzone usterki w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie,
najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym w ust.2, Zamawiający
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami usunięcia obciążyć Wykonawcę.
§5
CESJA
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Przeniesienie praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na inne osoby wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 1 lub 2, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę
zakazu określonego w ust. 1 lub 2 w terminie do 2 lat i 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia
niniejszej umowy. Przepisy §7 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE
UMOWY
1. Zamawiajacy może odstąpić od umowy w przypadku:

a/ wskazanym w art. 145 Ustawy gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i w takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej
części umowy;
b/ stwierdzenia, że Wykonawca nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 8
umowy, odstąpienie może być dokonane w terminie 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy
2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający złoży Wykonawcy w formie pisemnej i
wywołuje ono skutki dopiero od chwili, gdy doszło do Wykonawcy w taki sposób, że ten mógł się
zapoznać z jego treścią. W treści złożonego oświadczenia o odstąpieniu Zamawiający wskazuje istotną
zmianę okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.Zamawiający może rozwiązać umowę w sytuacji określonej w art. 145 a Ustawy w formie
jednostronnego oświadczenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy z powodu:
a) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienia w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości
0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
5.W przypadku gdy kara umowna nie pokryje faktycznie poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo
dochodzić, na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należnościami Wykonawcy bez

wzywania Wykonawcy do zapłaty. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia pisemnie
Wykonawcę nie później niż w dniu dokonania potrącenia.
7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę
księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
8.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy, sporządzony
zostanie protokół podpisany przez obie Strony, w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia
od Umowy. Protokół powinien zawierać opis zakresu wykonanego przedmiotu zamówienia do dnia
odstąpienia od Umowy. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający
uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia i podpisania.
§7
PODWYKONAWSTWO
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcy. Przez
umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są sprzedaż i dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą miedzy
Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
2. Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia oświadczenia iż
zlecił wykonanie umowy podwykonawcy wraz ze wskazaniem jego danych.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, również za część którą
Wykonawca powierzył osobom trzecim/podwykonawcy.
§8
ZMIANY UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany:
1) zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie
ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia
obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za
usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga, pod rygorem nieważności, sporządzenia aneksu do
Umowy.
4. W przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych niezależnych od Stron, które uniemożliwiają
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, Strony Umowy mogą wydłużyć termin
wykonania Umowy o czas trwania zdarzeń zewnętrznych lub rozwiązać Umowę za porozumieniem
Stron.
5. Zmiany w zakresie adresów wskazanych w Umowie następują w drodze pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony niezwłocznie od zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy.
§9
POLISA UBEZPIECZENIOWA
1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać ważną polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem
niniejszej umowy.
2. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.000.000,00 zł
(słownie złotych: jeden milion) na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa z przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC powinna obejmować m.in.
rozszerzenie zakresu ochrony o:
a/odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – do
wysokości sumy gwarancyjnej,
b/odpowiedzialność cywilną z tytułu za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Ubezpieczającego – do wysokości sumy gwarancyjnej.
Niniejsze rozszerzenie dotyczy tylko sytuacji, kiedy Wykonawca zatrudni podwykonawców do
realizacji niniejszego zamówienia,
c/odpowiedzialność cywilną za produkt – do wysokości sumy gwarancyjnej,

4.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę odpowiadającą warunkom
określonym powyżej, oraz dowód uiszczenia składki w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
5. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania okresu gwarancji na dostarczoną linię
diagnostyczną i urządzenia, Wykonawca obowiązany jest przedłużyć okres obowiązywania polisy i
przedstawić dowód uiszczenia składki z tego tytułu, na co najmniej 7 dni roboczych przed
wygaśnięciem polisy.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U.2018, poz. 1986 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze.
2.Strony zgodnie postanawiają rozwiązywać wszystkie spory i rozbieżności jakie mogą
powstać związku z umową w drodze polubownej. Spory nie zakończone w drodze negocjacji strony
poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
4.Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.
ZAMAWIAJĄCY
……………………………

Załączniki:
1/złożona oferta wraz z załącznikami;
2/SIWZ;

WYKONAWCA
…………………….

