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UMOWA 

(wzór) 
Dostawa pojazdu specjalnego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej wraz z 
niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, w ramach rozszerzenia Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” 
współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 
 
  
nr umowy: JRP/   /K/2014 
 
Niniejsza Umowa zawarta dnia …………….. roku  w Płocku 
pomiędzy: 
„Wodociągami Płockimi” Sp. z o.o.  w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS  
0000040316, o kapitale zakładowym 166 156 000,00 zł., NIP 774-23-69-968, REGON 
610409926 reprezentowaną przez: 
 
Marka Naworskiego - Prezesa Zarządu 
Andrzeja Wiśniewskiego – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym  
a 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013.907 
t.j. z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………….. r. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalnego do inspekcji telewizyjnej sieci 

kanalizacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, realizowana w ramach 
rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap 
II” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Zamówienie obejmuje 
wytworzenie i dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy, z jednoczesnym przeniesieniem własności na rzecz Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, iż oferowany pojazd stanowiący przedmiot umowy jest nowy, jest 
jego własnością, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby 
trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania w tym egzekucyjnego oraz 
zabezpieczającego. 

3. Wykonawca z chwilą dostarczenia i wydania przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu 
następujące dokumenty:  
 książkę gwarancyjną,  
 kartę pojazdu,  
 instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,  
 wszystkie niezbędne do zarejestrowania pojazdu dokumenty,  
 pozostałe dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
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4. Wykonawca potwierdza, iż w cenie ofertowej ujął wszystkie koszty jakie są niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest udzielać pisemnych informacji Zamawiającemu dotyczących 
postępu w realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania 
żądania od Zamawiającego, pod rygorem skutków wynikających z § 5 ust.1 umowy.  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 na własny 
koszt w terminie do 7 miesięcy, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający dokona odbioru po wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
3. Dostawa pojazdu ma nastąpić do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi 

szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i prawidłowego 
eksploatowania pojazdu w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie to będzie trwało minimum 5 
dni roboczych. Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany w terminie określonym w ust. 1, 
jeśli zostanie w całości wykonany i odebrany przez Zamawiającego do tej daty.  

4. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym, termin dostawy pojazdu poprzez 
pisemne powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem.  

5. Zamawiający pisemnie potwierdzi termin dostawy, wskazując jednocześnie osoby 
upoważnione do dokonania odbioru. Po przeprowadzeniu czynności odbioru zostanie 
sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół 
odbioru końcowego.  

6. Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie stwierdzenie przez Zamawiającego 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w SIWZ i w umowie, w tym w 
szczególności zgodności pojazdu ze specyfikacją techniczną pojazdu, opisaną w Części III 
SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.  

7. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia osoby wymienione w ust. 5 do składania 
oświadczeń, co do kompletności pojazdu.  

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę.  

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

10. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą obustronnego 
podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.  

 
§ 3 

1. Całkowitą cenę ryczałtową z tytułu wykonania niniejszej umowy, ustala się w wysokości:  
Kwota  ………………………………..  PLN 
słownie: ………………………………. PLN 
plus VAT: ……………………………   PLN 
słownie: ……………………………………… PLN 
Wynagrodzenie brutto (w tym należny  VAT): ……………………………….. PLN 
słownie:  ……………………………………………………………………….. PLN 

 
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym 

zmianom i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
dostawy i rozładunku zamawianego pojazdu, szkolenie pracowników oraz inne opłaty i 
podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega 
obciążeniu tymi opłatami i podatkami.  
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3. Termin realizacji płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie 
podpisany protokół odbioru końcowego.  

4. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca 
uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej stawkę podatku, obowiązującą 
w chwili wystawienia faktury VAT. Zmiana ceny całkowitej dokonana w trybie opisanym w 
zdaniu poprzednim nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  

5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w PLN przelewem na konto Wykonawcy, w banku 
……………………….., rachunek nr …………………………...  

6. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę 
Rzeczypospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego.  
8. Za każde opóźnienie Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.  
9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń względem 

Zamawiającego, jak również dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z zapisów 
niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na cały przedmiot zamówienia rękojmi na okres 12 
miesięcy oraz gwarancji na okres 24 miesięcy.  

2. Terminy rękojmi i gwarancji zaczynają bieg z dniem podpisania protokołu odbioru 
końcowego przez Zamawiającego , o którym mowa w § 2 ust.10 umowy .  

3. Rękojmi i gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem 
materiałów eksploatacyjnych.  

4. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy pojazdu 
stanowiącego przedmiot zamówienia, w terminie 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia 
przez Zamawiającego. W przypadkach szczególnych termin, o którym mowa, może zostać 
przez Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający 
szczegółowe uzasadnienie, złożony przed upływem pierwotnego terminu.  

5. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia samochodu, to koszt tego transportu 
ponosi Wykonawca.  

6. Zamawiającemu przysługuje w ramach gwarancji prawo do żądania wymiany samochodu, 
jeżeli:  
 wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe,  
 uszkodzenie podlegające naprawie gwarancyjnej nie zostanie usunięte w wymaganym 

czasie, a Wykonawca nie zapewnił samochodu zastępczego w miejsce uszkodzonego w 
terminie określonym w ust. 7.  

7. W przypadku napraw dłuższych niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 
dostarczenia samochodu zastępczego o parametrach nie gorszych niż samochód serwisowany 
w terminie do 7 dni. 

8. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów 
eksploatacyjnych nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji i 
rękojmi za zgodą Wykonawcy.  

9. Zmiany adaptacyjne pojazdu dokonane przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą 
Wykonawcy, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie powodują utraty ani 
ograniczenia uprawnień wynikających gwarancji i rękojmi.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości 
dodatkowego zabudowania pojazdu.  
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§ 5 
1. Poza prawem do odstąpienia od umowy w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi, Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy w przypadku nie przystąpienia 
przez Wykonawcę do wykonania albo nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, a także 
niespełniania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy.  

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, tylko 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.  

3. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności w terminie 5 dni od daty ustalenia powyższych okoliczności.  

4. W przypadku gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 10% kwoty bez podatku 
VAT, o której mowa w § 3 ust.1, przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługuje 
prawo, niezależnie od kar określonych w § 6, do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w terminie 5 dni od daty naliczenia ww. kar umownych. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 
kary umowne w następujących wysokościach:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 5 
ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny 
całkowitej z VAT, o której mowa § 3 ust. 1 umowy.  

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 
2 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej 
z VAT, o której mowa § 3 ust. 1 umowy z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

c) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % ceny całkowitej z VAT określonej w § 3 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki,  

d) w przypadku zwłoki w naprawie pojazdu stanowiącego przedmiot umowy w terminie, o 
którym mowa w § 4 ust. 4 umowy, oraz w przypadku zwłoki w dostarczeniu samochodu 
zastępczego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,05% ceny całkowitej z VAT określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki.  

2. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.  

3. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowiązania do naliczania kar za zwłokę oraz kar 
za odstąpienie od umowy - będą one naliczane łącznie.  

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
 

 
§ 7 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej (z VAT), tj. kwotę ……… PLN w następującej formie: ………….  
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2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzone przez Zamawiającego w 
protokole odbioru końcowego.  

3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% 
zabezpieczenia.  

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy. Wykonawca traci na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w 
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać przez cały czas trwania niniejszej Umowy polisy 
ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia zawarte na własny koszt, 
ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.  

2. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód 
powstałych w związku z realizowaną umową.  

 
§ 9 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.  
 

§ 10 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Część I – Instrukcja dla Wykonawców; 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia.  
2. Gwarancja należytego wykonania umowy.  
3. Oferta Wykonawcy z dnia .....  
 
 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Do: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., adres: ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock 
 
Dotyczy umowy: Dostawa pojazdu specjalnego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej 
wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, w ramach rozszerzenia Projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” 
współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

 
 
Kontrakt nr: ………………….. 
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu, tj. „Wodociągom Płockim”” Sp. z o.o., jako główny dłużnik, gwarancji w 
imieniu [nazwa i adres Wykonawcy; w przypadku podmiotów wspólnych należy podać nazwy i 
adresy wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie] zapłaty kwoty [kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy], stanowiącej zabezpieczenie wykonania 
wymienione w punkcie 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część I Instrukcje 
dla Wykonawców, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od 
Zamawiającego.  
Zgadzamy się również, że żadna zmiana umowy, która ma zostać wykonana zgodnie z umową, 
sporządzona między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.  
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w 
wysokości 100% do 30 dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 
należycie wykonane, potwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego oraz 
w wysokości 30% do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.  
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  
Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.  
Nazwisko i imię: _______________  
W imieniu ____________________  
Podpis: ______________________  
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
 


