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WZÓR
U M O W Y NR OI/OT/U/......../19
Zawarta w dniu ............................... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:
Dąbrowskimi Wodociągami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Powstańców 13, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu których działają:
1. Iwona Kasperczyk
2. Marek Przytulski

 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
 Dyrektor ds. Inwestycji - Prokurent

Nr NIP 629-001-20-31
Nr konta bankowego: 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/Dąbrowa
Górnicza
Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców : KRS 0000091936
Wysokość kapitału zakładowego: 97.419.600,00 zł
zwany w dalszej treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM
a:
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
reprezentowaną przez :
...................................................................
...................................................................

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

Nr NIP:........................................................................................................................................
Nr konta bankowego:..................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców :
....................................................................................................................................................
zwanego w dalszej treści Umowy WYKONAWCĄ.
Mając na uwadze, że Wykonawca przedstawił swoją ofertę w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców,
a ocena dokonana przez Zamawiającego wskazała ofertę Wykonawcy jako najkorzystniejszą,
Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie zabudów warsztatowych w części ładunkowej typu
„pogotowie techniczne” w nowych pojazdach Renault Trafic L1H1 (kabina 3 osobowa) – 3 szt.,
Man TGE (kabina 6 osobowa) – 2 szt.
§2
WYMAGANIA TECHNICZNE
1.
1.1

Wykaz typów zabudów specjalistycznych:
zabudowy warsztatowe, ilość 2 szt., typu „pogotowie techniczne – brygada
diagnostyczna/pomiarowa”, montaż na nowych samochodach marki Renault Trafic L1H1
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o DMC 2,9 tony, ilość samochodów 2 szt., w części ładunkowej, zgodnie ze specyfikacją
techniczną zabudowy,
zabudowa warsztatowa, ilość 1 szt., typu „pogotowie techniczne – brygada hydroforowa,
montaż na nowym samochodzie marki MAN TGE DMC 3,5 tony (niski), ilość samochodów
1 szt., w części ładunkowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną zabudowy,
zabudowa warsztatowa, ilość 1 szt., typu „pogotowie techniczne – brygada mechaników,
montaż na nowym samochodzie marki MAN TGE DMC 3,5 tony (średni) w części
ładunkowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną zabudowy,
zabudowa warsztatowa, ilość 1 szt., typu „pogotowie techniczne – brygada próbkobiorcza,
montaż na nowym samochodzie marki Renault Trafic L1H1 DMC 2,7 tony w części
ładunkowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną zabudowy.
Szczegółowe warunki techniczne dotyczące przedmiotu umowy opisane są w części
technicznej Warunków Zamówienia, które stanowią załącznik nr 1 do Umowy.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Podstawą wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 są:
Złożona Oferta,
Warunki Zamówienia,
Obowiązujące Normy.
§3
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji poszczególnych montaży nastąpi w terminach wskazanych
w Harmonogramie dostaw i montaży zabudów specjalistycznych typu „pogotowie
techniczne”, stanowiącym załącznik nr 2 do części technicznej Warunków Zamówienia,
po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego pojazdu przeznaczonego do
zabudowy.
Opcjonalnie może zostać wyznaczony inny okres przez Zamawiającego, na wykonanie
ww. prac, lecz nie dłuższy niż 20 dni kalendarzowych od daty przekazania przez
Zamawiającego pojazdu do zabudowy oraz nie później niż do dnia 01.09.2019 r.
§4
PROCEDURY ODBIORU

1.

Wykonawca dostarczy samochody marki Renault Trafic L1H1 (3 szt.) oraz Man TGE (2
szt.) po wykonanej zabudowie warsztatowej części ładunkowej do siedziby
Zamawiającego na własny koszt.
2.
O gotowości do przekazania auta z wykonaną zabudową Wykonawca powiadomi
Zamawiającego pocztą e-mail na co najmniej 2 dni robocze przed proponowanym
terminem dostawy.
Warunkiem odbioru przedmiotu Umowy po wykonanej zabudowie jest zważenie pojazdu
po wykonanej zabudowie, w celu ustalenia rzeczywistej masy pojazdu. Ważenie zostanie
wykonane na wadze legalizowanej Zamawiającego, przy ul. Powstańców w Dąbrowie
Górniczej. Wynik ważenia będzie informacją o rzeczywistym ciężarze własnym
skompletowanych pojazdów i zostanie wpisany do protokołów odbioru częściowego oraz
końcowego. W czynnościach ważenia udział biorą przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy.
3.
Odbiory częściowe i odbiór końcowy nastąpią w Siedzibie Zamawiającego w terminie do 3
roboczych dni licząc od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy z wymaganymi
dokumentami. Stwierdzona zostanie zgodność dostawy z treścią Umowy.
4.
Wraz z samochodem z wykonaną zabudową warsztatową Wykonawca dostarczy
następujące dokumenty w języku polskim:
 instrukcje obsługi zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń,
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 kartę gwarancyjną na zabudowę,
 certyfikaty jakości/ deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia,
 wykaz poszczególnych elementów wchodzących w skład zabudowy wraz z ich
wartościami, składającymi się na całość kwoty umownej.
5
Z wyżej wymienionych czynności odbiorowych spisane zostaną protokoły odbioru
częściowego oraz protokół odbioru końcowego (druk Zamawiającego).
6.
W przypadku, gdy Zamawiający po dostarczeniu przez Wykonawcę zabudowanego
pojazdu stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu zabudowy, wyznaczony zostanie
dodatkowy termin, w którym Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wady.
W przypadku nie dotrzymania ww. terminu, Zamawiający uzna, iż przedmiot umowy nie
został zrealizowany i naliczać będzie kary umowne zgodnie z § 10 pkt 1b.
7.
Bezusterkowe protokoły odbioru częściowego i końcowego podpisane przez obie strony
w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pojazdu do Zamawiającego będą podstawą do
wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej.
§ 5
WYNAGRODZENIE
1.
1.1
1.2

Wykonawca deklaruje wykonanie całości zadania za ostatecznym wynagrodzeniem
w wysokości:
Cena za całość zadania netto ........................... zł
słownie: ..........................................................................................................................
Cena za całość zadania brutto .......................... zł
słownie: ..........................................................................................................................

w tym:
2.
Wykonanie, zgodnie z § 2 pkt 1.1, zabudowy warsztatowej „pogotowie techniczne –
brygada diagnostyczna/pomiarowa” dla 2 szt. samochodów marki Renault Trafic L1H1
(kabina 3 osobowa) za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:
2.1
2.2

Cena za całość zadania netto ........................... zł
słownie: ..........................................................................................................................
Cena za całość zadania brutto .......................... zł
słownie: ..........................................................................................................................

3.

Wykonanie, zgodnie z § 2 pkt 1.2, zabudowy warsztatowej „pogotowie techniczne –
brygada hydroforowa” w samochodzie marki MAN TGE (kabina 6 osobowa) za
ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:

3.1

Cena za całość zadania netto ........................... zł
słownie: ..........................................................................................................................
Cena za całość zadania brutto .......................... zł
słownie: ..........................................................................................................................

3.2
4.

Wykonanie, zgodnie z § 2 pkt 1.3, zabudowy warsztatowej „pogotowie techniczne –
brygada mechaników” w samochodzie marki Man TGE (kabina 6 osobowa) za
ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:

4.1

Cena za całość zadania netto ........................... zł
słownie: ..........................................................................................................................
Cena za całość zadania brutto .......................... zł
słownie: ..........................................................................................................................

4.2

5.

Wykonanie, zgodnie z § 2 pkt 1.4, zabudowy warsztatowej „pogotowie techniczne –
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brygada próbkobiorcza” w samochodzie marki Renault Trafic L1H1 (kabina 3 osobowa)
za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:
5.1
5.2
6.

Cena za całość zadania netto ........................... zł
słownie: ..........................................................................................................................
Cena za całość zadania brutto .......................... zł
słownie: ..........................................................................................................................
Podatek VAT przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
6.

Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe za realizację przedmiotu umowy. Zapłatę
za wykonanie poszczególnych prac, określonych w § 2 pkt od 1.1 do 1.4, Zamawiający
dokona przelewem na konto Wykonawcy, podane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktur częściowych lub faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę, po
podpisaniu przez Strony bezusterkowych protokołów odbioru częściowego lub
końcowego.
Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT.
(*nieprawidłowe skreślić)
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Za dzień zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca jest podatnikiem czynnym podatku VAT, zobowiązuje się
do:
Ujęcia w rejestrze sprzedaży wystawionej faktury wynikającej z niniejszej Umowy.
Rozliczania się z Urzędem Skarbowym w zakresie naliczonego na fakturze podatku od
towarów i usług.
W przypadku braku wykonania czynności wymienionych w punkcie 5.1 i 5.2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitych kosztów wynikających
z tego tytułu po stronie Zamawiającego.
§7
PODWYKONAWCY

1.
2.

3.

W przypadku wystąpienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.
W przypadku wystąpienia Podwykonawcy, zapłata Wykonawcy za prace zrealizowane
przez Podwykonawcę nastąpi w terminie zgodnym z § 6, po przedłożeniu przez
Wykonawcę dokumentu potwierdzającego uregulowanie należności na rzecz
Podwykonawcy.
Ustalenia zawarte w § 7 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi
Podwykonawcami.
§8
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE UMOWY

1.

Zamawiający ustanawia ze swej strony osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację
Umowy:
Lucyna Żurek - Kierownik Działu Inwestycji i Wykonawstwa
nr telefonu: 32 63 95 109
Lucyna.Zurek@dabrowskie-wodociagi.pl
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Bartłomiej Glik - Inspektor ds. Inwestycji
nr telefonu: 32 63 95 272
inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl
Wykonawca ustanawia ze swej strony osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację
Umowy: ..........................................................................................................
nr telefonu: ...............................................................................
§9
WARUNKI GWARANCJI

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Wykonawca udziela gwarancji na każdą zabudowę (w tym na dostarczone
i zamontowane przez Wykonawcę urządzenia/elementy) na okres: ……… miesięcy od
dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru częściowego
lub końcowego danej zabudowy, lecz nie mniej, niż 24 miesiące od dnia podpisania
przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego danej
zabudowy.
Wykonawca gwarantuje autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Serwis dostarczonych i zamontowanych urządzeń/elementów w okresie gwarancyjnym
pełni bezpłatnie Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie
Zamawiającego.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z naprawami
gwarancyjnymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej zabudowy oraz
dostarczonych i zamontowanych urządzeń/elementów. W przypadku wystąpienia wady
niewidocznej przy odbiorze, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę poprzez
wysłanie e-maila
Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu: …… dni, lecz nie przekraczający 5 dni od
otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady, przesłanego e-mailem.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy elementu zabudowy oraz dostarczonych
i zamontowanych urządzeń/elementów w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia
e-mailem o wystąpieniu wady.
W przypadku niemożności wykonania naprawy w terminie ww. Wykonawca nieodpłatnie
udostępni i dostarczy do siedziby Zamawiającego i zamontuje element
zabudowy/urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych, niż przedmiot Umowy
sprawny technicznie w ciągu 24 godzin od daty upływu 14 dniowego terminu
przewidzianego na naprawę gwarancyjną.
Transport elementu zabudowy/urządzenia uszkodzonego do siedziby Wykonawcy
i ponowną dostawę do Zamawiającego, w okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowiązany jest wykonać na własny koszt.
W przypadku trzykrotnego powtarzania się tej samej wady w okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na koszt własny identycznego, fabrycznie
nowego elementu zabudowy/urządzenia w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia
e-mailem o wystąpieniu po raz trzeci tej samy wady zabudowy / urządzenia.
Wykonawca podaje adres e-mail: ………………., na który wysłane zostanie
powiadomienie o wykryciu wady.
§ 10
KARY UMOWNE

1.
a)

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, bez względu na wysokość powstałej szkody, karę
umowną za:
odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości netto Umowy
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określonej w § 5 pkt 1.1;
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu Umowy liczony zgodnie
z § 3 w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy określonej w § 5 pkt 1.1;
każdy dzień zwłoki w czasie reakcji serwisu liczony zgodnie z § 9 pkt 7 w wysokości
0,1% wartości netto Umowy określonej w § 5 pkt 1.1;
każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, o której mowa w § 9 pkt 6 liczony zgodnie
z § 9 pkt 8 w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy określonej w § 5 pkt 1.1;
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu elementu zabudowy, urządzenia zastępczego liczony
zgodnie z § 9 pkt 9 w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy określonej w § 5 pkt 1.1
niezależnie liczony od kary z § 10 pkt 1d;
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu nowego elementu zabudowy, urządzenia liczony
zgodnie z § 9 pkt 11 w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy określonej w § 5 pkt 1.1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy, bez względu na wysokość powstałej szkody, karę
umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wartości netto
Umowy określonej w § 5 pkt 1.1,
W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych każda ze stron
upoważniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§ 11
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralną częścią Umowy są Warunki Zamówienia – część techniczna stanowiące
załącznik nr 1 do Umowy.
§ 12
ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

1.
1.1
1.2

1.3

2.

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy z wybranym
Wykonawcą w zakresie:
wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian
w obowiązujących przepisach prawa. Zmiana stawki podatku VAT wchodzi w życie
z mocy prawa;
rozszerzeniu zakresu zamówienia, w przypadku konieczności zlecenia robót
dodatkowych niezbędnych do realizacji zamówienia, a wcześniej nie przewidzianych.
Nieprzewidziane prace dodatkowe pociągające za sobą dodatkowe koszty, Wykonawca
zobowiązany jest przyjąć do realizacji na podstawie sporządzonego przez strony
protokołu konieczności.
Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niezawinionych
przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
w określonym terminie.
Zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron,
wyrażoną na piśmie w formie Aneksu z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 12
pkt 1.1.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny do wykonania przedmiotu Umowy.
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W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących Wykonawcy lub
Zamawiającego, wprowadzonych do Umowy, między innymi siedziby, osób
reprezentujących, telefonów itp. każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie
i skutecznie powiadomić o zmianach drugą Stronę, pod rygorem odpowiedzialności za
szkodę powstałą w związku z niepowiadomieniem o zmianie danych oraz pod rygorem
uznania wysłanej korespondencji za doręczoną.
Wszelkie spory wynikłe przy wykonaniu umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądu właściwego dla Zamawiającego.
Do wszelkich spraw nie rozstrzygniętych postanowieniami umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę i załączniki sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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