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PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79
e-mail: di@ppkpodhale.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

WZÓR UMOWY

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu furgon
posiadającego homologację jako pojazd o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3500 kg wraz z zabudową do udrażniania i
czyszczenia kanalizacji sanitarnej

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez
Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ.
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UMOWA nr …./DI/…….
zawarta w dniu ……….. w Nowym Targu pomiędzy
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy Al.
Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172849, kapitał zakładowy: 108.867.000,00 zł opłacony w całości, NIP735-25-32-366, REGON:492916321,
reprezentowaną przez:
Janusza Tarnowskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
a:
…………………………………....................................................................,
NIP: .............................., Regon: ..........................,
reprezentowaną przez
.................................….. – …………………………………………

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą,
a łącznie nazywanymi Stronami
o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr ….. w
dniu…….
§1
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu samochód
specjalny typu furgon posiadający homologację jako pojazd o DMC nieprzekraczającej 3500 kg wraz
z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej, a Zamawiający zobowiązuje się
powyższy przedmiot umowy (zwany dalej „samochodem”) odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę, na
warunkach określonych w umowie.
2. Wykonawca oświadcza, iż oferowany samochód stanowiący przedmiot umowy jest nowy, jest jego
własnością, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, ani nie
jest przedmiotem żadnego postępowania w tym egzekucyjnego oraz zabezpieczającego.
3. Wykonawca z chwilą dostarczenia i wydania przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1)

kartę pojazdu

2)

homologację na 3500 kg (kategoria B) podwozie wraz z zabudową,

3)

instrukcję obsługi w języku polskim

4)

książkę serwisową

5)

książkę gwarancyjną
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6) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do
rejestracji pojazdu
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie spełniać wszelkie wymagania techniczne i
formalno-prawne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) stanowiącej
załącznik nr 2 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i na
zasadzie zapewnienia najwyższej jakości dostaw i usług, zgodnie z wolą Zamawiającego i zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej na dzień odbioru
przepisami prawa i normami oraz oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Na potwierdzenie tego
faktu, w dniu odbioru końcowego Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie.

1.

2.

3.

4.
5.

§2
Odbiory
Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na terenie Oczyszczalni ścieków w Łopusznej, ul.
Szkolna 16 na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli stron.
Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie obejmował:
1) wydanie przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2
do niniejszej umowy,
2) wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do dopuszczenia przedmiotu
umowy do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
innych określonych w § 1 ust. 3 umowy.
Stwierdzenie wad przedmiotu umowy podczas odbioru końcowego skutkuje odmową odbioru
końcowego, a stwierdzone wady powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym
terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni licząc od daty stwierdzenia wad.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru
końcowego.
§3
Wynagrodzenie i Warunki Płatności

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy cenę ryczałtową w wysokości:
............................. zł netto + podatek VAT …...... % = ..................................... zł brutto
słownie: ............................................................................................................. zł brutto.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty, w tym również wynikające z tytułów publicznoprawnych,
niezbędne do przeniesienia na Zamawiającego własności i wydania mu przedmiotu umowy, w
tym w szczególności: wytworzenia, ewentualnych ceł, przewozu do miejsca wydania,
ubezpieczenia, dokonania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i badań w celu dopuszczenia
samochodu do ruchu drogowego i eksploatacji, końcowego odbioru, szkolenia pracowników
obsługi w zakresie obsługi zabudowy samochodu, konserwacji i prawidłowego eksploatowania
samochodu w siedzibie Zamawiającego, oraz wszelkich następstw wynikających z udzielonej
Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości.
3. Zapłata ceny nastąpi jednorazowo po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Podstawą do
wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego bez uwag.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz protokołem odbioru
końcowego.
5. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§4
Koordynatorzy
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: Wiesław
Jarończyk – Kierownik SUS Transport (tel. 512 470 092, e-mail: sustransport@ppkpodhale.pl).
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentuje:
……………………………………………….
(tel./fax……………………………..,
e-mail:
……………………………………………………………………).
3. Zmiana Przedstawiciela oraz danych kontaktowych na potrzeby niniejszej umowy nie wymaga
wprowadzania aneksu do umowy. Strony o powyższej zmianie będą informowały się w formie
pisemnej, lub na adres poczty elektronicznej di@ppkpodhale.pl.
§5
Termin Wykonania
1. Termin wykonania dostawy ustala się na 30.07.2018, natomiast czas obowiązywania umowy
ustala się na okres od daty jej podpisania do czasu zakończenia okresu obowiązywania rękojmi i
gwarancji jakości.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielać pisemnych informacji Zamawiającemu dotyczących
postępu w realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania żądania od
Zamawiającego.
§6
Odstąpienie od Umowy
1. Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Poza prawem do odstąpienia od umowy w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi,
Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę
do wykonania albo nie wykonania przedmiotu umowy w terminie.
3. Uchybienie terminowi na usunięcie wad, o którym mowa w § 2 ust. 3 uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania terminu dodatkowego.
4. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 15% ceny ryczałtowej brutto
określonej w § 3 ust.1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od kar określonych w
§ 7 ust. 2, do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 5 dni od
daty naliczenia ww. kar umownych.
5. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od umowy,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części
umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy 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 wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
7. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności w terminie 5 dni od daty ustalenia powyższych okoliczności.
§7
Kary
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci
kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w §6
ust. 2 umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto, o której mowa § 3 ust. 1 umowy,
2) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości 0,3%
ceny ryczałtowej brutto, o której mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy – w
wysokości 0,2% ceny brutto samochodu określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
4) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji jakości – w wysokości 0,1% ceny
ryczałtowej brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5) za niedotrzymanie terminu określonego w § 8 ust. 11 pkt. 5
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminów określonych w §3 ust. 4 - w wysokości 1% ceny ryczałtowej brutto,
określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za
wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w
wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto określonej w §3 ust. 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu
należności.
5. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowiązania do naliczania kar za zwłokę oraz kar za
odstąpienie od umowy - będą one naliczane łącznie.
6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne, m.in. w przypadku utraty dofinansowania, które Zamawiający ma uzyskać w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa,
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§8
Gwarancja i Rękojmia za Wady
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …….. miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad.
2. Rękojmi i gwarancji jakości podlega kompletny przedmiot zamówienia, w tym wszystkie zespoły i
podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
3. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jakości zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy
przedmiotu umowy (obejmujące w szczególności koszty holowania, dojazdu serwisu, koszty
robocizny, koszty diagnostyki komputerowej, koszty materiałów i części z wyłączeniem tych części
które uległy naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji), w terminie: dla awarii, czyli uszkodzeń nie
powodujących utraty możliwości wykonywania przez samochód czynności udrażniania i
czyszczenia kanalizacji w terenie - 2 dni roboczych, a dla usterek, czyli pozostałych uszkodzeń
samochodu niespowodowanych przez zdarzenia drogowe - 10 dni roboczych od dnia pisemnego
powiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia
samochodu, to koszt tego transportu ponosi Wykonawca.
4. W przypadkach szczególnych, np. gdy naprawa musi być wykonana w siedzibie lub punkcie
serwisowym Wykonawcy, lub naprawie, albo wymianie podlegają oprogramowanie lub części lub
podzespoły nie będące w regularnej produkcji, terminy o których mowa w ust. 3 mogą zostać
przez Zamawiającego wydłużone, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółowe
uzasadnienie. Wniosek winien być złożony przed upływem umownego terminu naprawy. Za czas
naprawy ponad terminy umowne, na który Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawcy nie będą
naliczane kary umowne, pod warunkiem nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu samochodu
zastępczego, o parametrach technicznych zbliżonych do samochodu będącego przedmiotem
niniejszej umowy. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia samochodu, to koszt tego
transportu ponosi Wykonawca.
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5. Zamawiającemu przysługuje w ramach rękojmi i gwarancji jakości prawo do żądania wymiany
przedmiotu umowy na nowy o takich samych parametrach technicznych i jakościowych, jeżeli:
1) wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe,
2) uszkodzenie podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji jakości nie zostanie
usunięte w czasie 2 miesięcy od daty pisemnego powiadomienia, po uwzględnieniu zapisów
ust. 4,
6. Usuwanie, za zgodą Wykonawcy, we własnym zakresie przez Zamawiającego drobnych usterek
oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie powodują utraty, ani ograniczenia
uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.
7. Zmiany adaptacyjne pojazdu dokonane przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą
Wykonawcy, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie powodują utraty ani ograniczenia
uprawnień wynikających gwarancji jakości i rękojmi.
8. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania ustnych
i pisemnych konsultacji w zakresie możliwości dodatkowego zabudowania pojazdu.
9. Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których
samochód podlegał jednorazowo w okresie powyżej 10 dni naprawie lub serwisowaniu. Powyższe
przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji jakości nie wymaga wprowadzenia zmian do
umowy stosownym aneksem.
10.
Okres gwarancji jakości biegnie od nowa, od dnia dostarczenia Zamawiającemu nowego
przedmiotu umowy, w trybie wynikającym z ust. 5.
11.
Dodatkowe zasady wykonywania napraw i serwisowania, konserwacji i bieżącej eksploatacji:
1) wszelkie zasady konserwacji i bieżącej eksploatacji mają być opisane w instrukcji obsługi i
kartach gwarancji,
2) naprawy podwozia pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów w okresie gwarancji,
a po okresie gwarancji w własnym zapleczu technicznym,
3) naprawy elementów zabudowy pojazdu – u Zamawiającego,
4) dostęp do samochodowych części zamiennych na ogólnych rynkowych zasadach jak dla
każdego rodzaju pojazdu,
5) dostęp do części zamiennych dla elementów zabudowy - u Wykonawcy, dostawa w okresie do
10 dni.
§9
Zmiany Umowy
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w następującym zakresie:
1). Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
2). Wykonawca może za zgodą Zamawiającego przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia spowodowany nieprzewidzianymi zdarzeniami (przez nieprzewidziane
zdarzenia rozumie się m.in. wystąpienie dostaw dodatkowych niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji, zmiana przepisów
prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy).
3). Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy PZP, Wykonawca może w trakcie realizacji
umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania –
przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
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4). Wystąpią zmiany stawek celnych lub przepisów prawa powodujące, że wykonanie
zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana
wynagrodzenia.
§ 10
Zabezpieczenie umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto:
w kwocie _____________________________ zł, słownie: __________________________________
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi:
1) 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od odbioru końcowego,
2) 30% sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady
określonego w § 8 ust.1.
3. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy, zabezpieczenie w jakiejkolwiek części i formie utraci swoją
ważność, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w
umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest
zobowiązany na podstawie umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.
Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność przed upływem terminu zapłaty
płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych
Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.
4. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w
ust.1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję (poręczenie).
Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
spełnienia świadczenia.

1.
2.
4.
5.

§ 11
Pozostałe Postanowienia
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Obie Strony oświadczają, że w przypadku sporu powstałego w związku z realizacja umowy,
podejmą próbę polubownego załatwienia sporu.
Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy niezałatwione polubownie będą
rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na miejsce realizacji umowy.
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI
Integralną część umowy stanowią załączniki:
- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
- SIWZ – załącznik nr 2
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

