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Załącznik nr 4.1. 
Projekt umowy 

 

UMOWA NR SU.252.8.2014.IV 

zawarta w dniu ….......... 2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 

 

 

1/ Powiatem Kołobrzeskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-

100 Kołobrzeg, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Magdalenę Dąbrówkę – 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a  

 

2/ …............................................................................................................. reprezentowanym 

przez …......................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” o 

następującej treści: 

  
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia polegającego na 

sprzedaży na rzecz Zamawiającego  nowego, nie używanego samochodu ciężarowego wraz z remonterem 

drogowym typu patcher, przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych, o parametrach określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy.  

2. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną cześć umowy. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od daty podpisania umowy. 

2. Miejsce dostawy – baza Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8. 
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§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na własny 

koszt, 

2) montaż remontera na samochodzie ciężarowym i zademonstrowanie pracownikom 

Zamawiającego obsługi urządzenia, 

3) zapewnienie serwisu mobilnego do trzech dni od daty zgłoszenia usterki, 

4) wydanie Zamawiającemu: 

a)  dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, 

b)  instrukcji obsługi, 

c) dokumentu gwarancyjnego, 

d) komplet dokumentów koniecznych do rejestracji. 

 

§ 4 

1. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu obejmuje: 

1) czas trwania  24 m-ce, 

2) zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia na swój koszt usterki lub wady przedmiotu zamówienia 

albo wymiany na wolny do wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania  

powiadomienia o wadzie lub usterce w formie telefonicznej, faksem lub pisemnie, 

3) zobowiązanie do dokonywania napraw przedmiotu zamówienia w miejscu, w którym będzie się 

znajdować, 

4) zobowiązanie Wykonawcy do dokonywania przeglądów przedmiotu zamówienia w okresie 

gwarancji zgodnie z zapisami w książce gwarancyjnej. 

2. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokona istotnych napraw przedmiotu 

zamówienia lub dokona jego wymiany na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.  

 

 § 5 

1. Strony postanawiają rozszerzyć uprawnienia Zamawiającego, wynikające z rękojmi za wady. 

2. Termin rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przedłuża się do 24 m-cy od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wymienić przedmiot zamówienia na wolny od wad albo usunąć wszelkie 

wady i usterki jakie ujawnią się lub  powstaną  w okresie rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, 

nie dłuższym niż  3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o wadzie 

bądź usterce. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wad i 

usterek w terminie dłuższym. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 3, 

Zamawiający może wprost na podstawie niniejszej umowy  zlecić wykonanie  usunięcia wad lub usterek 

wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty swoich uprawnień z tytułu 

rękojmi. W takim przypadku Wykonawca  zobowiązany będzie do pokrycia kosztów usunięcia wad i 

usterek w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z kopią 

faktury wystawionej przez podmiot, któremu Zamawiający zlecił wykonanie naprawy.  

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących 

przypadkach: 

 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia, 

 2) za niewykonanie umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu wyznaczonego na wykonanie umowy, 

 3) za opóźnienie w usunięciu wady lub usterki, ujawnionych w  okresie rękojmi lub gwarancji – w 

wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień po terminie wyznaczonym na  naprawę. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć wynagrodzenie brutto, określone w § 7 

ust.1 umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

poniesionej szkody.  

5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 
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§ 7 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia przysługuje wynagrodzenie: 

1) za samochód ciężarowy do remontera drogowego: netto w wysokości …............................. zł + 

.......... % VAT, tj. .................... zł. Razem wynagrodzenie brutto wynosi ….............................. 

(słownie: …................................................zł). 

2) za remonter drogowy typu patcher: netto w wysokości ......................... zł + .......... % VAT, tj. 

.............. zł. Razem wynagrodzenie brutto wynosi .................... zł (słownie: 

....................................................................... złotych). 

2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonana zostanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane 

w § 2 ust. 2 umowy oraz podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 

............................. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 

671-17-26-929. 

§ 9 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

§ 11 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest Zbigniew Pilipów. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ............................ 

§ 12 

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy co do terminu jej wykonania z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli 

dotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy będzie szczególnie utrudnione z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.    

 

§ 13 

Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz określonych w art. 145 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 7 dni, 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.    

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 15 

Sprawy sporne, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, podlegają 

rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i trzy dla 

Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

 oferta cenowa z załączeniem 

 SIWZ 

    WYKONAWCA:              ZAMAWIAJĄCY: 

 

 


