Załącznik nr 5
UMOWA Nr ………………………
zawartej w dniu ………………………2019 r. w Żyrardowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Sp. z o.o. ul. Czysta 5, 96 – 300 Żyrardów, NIP 838000-72-01, REGON 750086653, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000153850, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………….............................
a
………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………….............................
zwanymi dalej łącznie „Stronami” albo każdą z osobna „Stroną'
Niniejsza Umowa została zawarta w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1843 z późn.zm.),
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż zabudowy dla pojazdu będącego własnością Zamawiającego
(dalej jako (Pojazd”), przy czym na potrzeby wykonania Przedmiotu Umowy pojazd zostanie przekazany w
posiadanie Wykonawcy na podstawie stosownego protokołu. .
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w tym wymagane warunki i parametry techniczne (w tym Pojazdu)
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Załącznik nr 1 SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia), która stanowi integralną część Umowy.
3. Przedmiot Umowy obejmuje także:
1) odbiór pojazdu z zabudową w siedzibie Zamawiającego;
2) objęcie zabudowy serwisem gwarancyjnym zgodnie z postanowieniami zawartymi w warunkach
gwarancji.
§ 2.
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi netto: ……………………. zł
(słownie: …………………………………………..), brutto ……………………………… zł (słownie: …………………………………………..),
dalej jako „Wynagrodzenie”.
§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawę do dokonania płatności Wynagrodzenia stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę
na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 7 podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń.
Zapłata Wynagrodzenia zostanie zrealizowana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.
2. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Za datę zapłaty Wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot naliczonych kar umownych wynikających
z not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia.
§ 4.
TERMIN REALIZACJI, WARUNKI I MIEJSCE DOSTAWY, PRAWO WŁASNOŚCI
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ………….. dni roboczych od
dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie posiadał kompletną dokumentację techniczną oraz
wszelkie wymagane prawem certyfikaty dopuszczające go do stosowania, w tym świadectwo Urzędu Dozoru
Technicznego.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Przedmiotu Umowy (w tym za „Pojazd”), aż do momentu jego
protokolarnego przekazania Zamawiającemu w miejscu odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu
Umowy, a ponadto Pojazdu, przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu jego wydania i podpisaniu protokołu
odbioru przez Strony.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, określający zgodność Przedmiotu Umowy z
warunkami Umowy, w tym ze specyfikacją techniczną (protokół odbioru). Protokół odbioru zostanie
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze niezgodności z umową Przedmiotu Umowy, a
w szczególności niezgodności ze specyfikacją techniczną lub braku dokumentów wymienionych w ust. 2
powyżej lub uszkodzeń lub niesprawności techniczno-użytkowej, zostanie to stwierdzone odpowiednim
zapisem w protokole odbioru. Zamawiający może wówczas odmówić odbioru. Wykonawca jest zobowiązany
na swój koszt i ryzyko do wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych okolicznościach odmowy odbioru. Termin dostawy przedmiotu
umowy wolnego od wad nie może być późniejszy jak określony w ust. 1.
Odmowa przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu Umowy do chwili dostarczenia przez Wykonawcę
Przedmiotu Umowy wolnego od wad i zgodnego z Umową nie będzie traktowana jako pozostawanie w zwłoce
w jego odbiorze.
Terminem realizacji Przedmiotu Umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy przez
Strony bez zastrzeżeń. Prawo własności Przedmiotu Umowy przejdzie na Zamawiającego po dokonaniu jego
odbioru i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
§ 5.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
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Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy będzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………..
Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów oraz odpowiedzialną za realizację umowy będzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 wymaga poinformowania drugiej strony. Zmiana taka nie
stanowi zmiany postanowień Umowy.
§ 6.
KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty następujących kar umownych:
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W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.
1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
b) W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, w terminie o którym mowa
w § 4 ust. 5 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
c) W przypadku dostarczenia Przedmiotu Umowy do Wykonawcy i stwierdzenia opóźnienia w usunięciu
wad, uszkodzeń stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia,
e) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia .
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20 % Wynagrodzenia ,
b) w przypadku zwłoki z odbiorem Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z niniejsza Umową, w
wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Zapłata kar umownych nie pozbawia Stron możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych nastąpi według uznania Zamawiającego w drodze potrącenia kwoty kary umownej z
kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację Umowy albo w drodze zapłaty przez
Wykonawcę kwoty kary w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
Niezależnie od powyższego Wykonawca po objęciu w posiadanie Pojazdu zgodnie z § 1 ust.1 powyżej
odpowiada za jego utratę lub uszkodzenia w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, aż do dnia jego
odbioru przez Zamawiającego.
§ 7.
GWARANCJA, RĘKOJMIA I SERWIS
Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, produkcji z roku 2019, wykonany
zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych, a ponadto będzie spełniał warunki, o jakich mowa w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Wykonawca na Przedmiot Umowy udziela gwarancji na okres …………… miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez
zastrzeżeń.
W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.
§ 8.
REKLAMACJE
Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z okresem wynikającym z
przedłużenia tego okresu.
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać naprawy lub wymiany części w Przedmiocie Umowy
(części wraz z kosztami robocizny) uznanych za wadliwe zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w
warunkach gwarancji. Naprawy będą dokonywane w terminie zgodnym z warunkami gwarancji, jednakże nie
dłuższym niż…………………. . W uzasadnionych przypadkach (niezależnych od Wykonawcy) Strony mogą
uzgodnić inny termin wykonania naprawy, co powinno być potwierdzone w Książce Przeglądów.
W przypadku gdy naprawa nie będzie mogła być wykonana w terminie wskazanym w ust. 2 lub czas naprawy
ulegnie przedłużeniu w stosunku do terminu wskazanego powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie
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do 3 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia i dostarczenia Pojazdu do Wykonawcy, dostarczyć na czas
naprawy urządzenie zastępcze, wolne od wad, co najmniej należące do tego samego segmentu.
4. Po upływie 7 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary
umownej w wysokości 10% ceny brutto wadliwie działającego Przedmiotu Umowy, którego dotyczy naprawa
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naprawy w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy na czas naprawy
urządzenia zastępczego, co najmniej należącego do tego samego segmentu.
5. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu
gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu — w szczególności Umowy — istnienie zobowiązania z
tytułu gwarancji.
§ 9.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku jeżeli zajdzie
przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 przekroczy
20 dni
2) jeżeli opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy wolnego od wad, o którym mowa w mowa w § 4
ust.5 umowy przekroczy 20 dni,
3) jeżeli stwierdzone przy odbiorze usterki uniemożliwiają wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, jeżeli Wykonawca odmawia dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podania
przyczyny odstąpienia.
§ 10.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszelkie spory mogące wyniknąć podczas realizacji Umowy, których Strony nie będą w stanie rozwiązać w sposób
ugodowy, zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia zarówno w całości, jak i części praw lub obowiązków wynikających
z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby
kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec
wskazanych przez siebie osób, o których mowa w § 5 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich
danych drugiej Stronie.
Wszelkie powiadomienia związane z realizacją umowy będą dokonywane pisemnie lub droga mailową.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy — Prawo zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz
jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (SIWZ);
Załącznik Nr 2 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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