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UMOWA  NR      /2019 

  
zawarta w dniu .............2019 r.  w Katowicach pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki nr140, 40-833 
Katowice, wpisanym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000107532, kapitał zakładowy: 56 780 600,00 zł - 
reprezentowanym przez:  
1. Prezesa Zarządu          - Andrzeja Malarę   
2. Wiceprezesa Zarządu  - Roberta Potuchę                   
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

-a- 
...................................................... z siedzibą w ........................ wpisanym przez Sąd Rejonowy ................................ Wydział 
...................Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..................... 
/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wniosku o nr 
......................................... , reprezentowanym przez: 

1. .............................      - ................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986), 
zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania: PN/31/2019, została zawarta umowa 
następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego (2018 r., 2019 r. lub 
2020 r. prod.) wózka widłowego zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz złożoną ofertą z dnia_______. 

2. Wykonawca zapewnia, że oferowany przedmiot zamówienia jest produkowany seryjnie i przedmiot umowy, o którym 
mowa w ust. 1 nie będzie skonstruowany wyłącznie na potrzeby niniejszej dostawy. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i charakteryzuje się parametrami technicznymi 
zgodnymi ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz oferta Wykonawcy stanowią załączniki do 
niniejszej umowy. 

§ 2 
1.  Cenę przedmiotu zamówienia ustalono w oparciu o przedłożoną ofertę Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

2. Wartość całego zamówienia: 

NETTO …………………słownie: ……………………………………..…………..……..….zł 
VAT …... % tj. ……. zł, słownie: …….……………………………………….………….….zł 
BRUTTO ………………słownie: …………………………………………..…………… .…zł 

§ 3 

1. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy: 4 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia: 
…………………. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na teren siedziby MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy  
ul. Obroki 140 na swój koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić termin dostawy na piśmie, z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

   § 4 
1. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego. 
2. Zapłata dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z przedmiotem umowy kompletną dokumentację dla wózka widłowego w 

języku polskim oraz wszystkie elementy wyposażenia wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 4 do SIWZ). 

4. Przejęcie przedmiotu zamówienia oraz kompletu dokumentów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
podpisanego przez obie strony Umowy przez osoby uprawnione. 
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5. W związku z możliwością zawarcia przez Zamawiającego z firmą leasingową (Finansującym) umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zapłaty za dostawę przedmiotu umowy przez Finansującego w imieniu Zamawiającego. Na 
tę okoliczność Wykonawca złożył stosowne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości, o której mowa w ust 5 Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturę wystawioną zgodnie z ust. 1, a oryginał 
wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust.4 przekazuje wskazanemu w umowie trójstronnej Finansującemu 
(Leasingodawcy). 

§ 5 

1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości całego zamówienia brutto, o której mowa w § 2 za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od daty jego protokolarnego 
odbioru Wykonawca zobowiązany jest w czasie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji (w tym 
faksem) do usunięcia tych wad lub wymiany wózka widłowego na wolny od wad. Brak reakcji Wykonawcy na reklamację 
Zamawiającego w ustalonym terminie będzie równoznaczny z jej uznaniem. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad 
lub usterek bądź opóźnienia w wydaniu wózka widłowego wolnego od wad w zamian za wadliwe Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości całego zamówienia brutto, o której mowa w § 2 za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od daty upływu 5 dni. 

3. W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 2 przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po 
uprzednim zawiadomieniu zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku kary 
umowne za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek nalicza się do dnia wykonania zastępczego. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Jeżeli szkoda przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
8. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień 

opóźnienia. 

§ 6 

1. Wykonawca na cały przedmiot zamówienia udziela pełnej gwarancji na okres: 

a. 48 miesięcy lub 4000 mth na wózek widłowy 

b. 12 miesięcy na klimatyzację 

c. 24 miesięcy lub 4000 mth na chwytak z obrotnicą 
Okres gwarancji liczy się od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia i kompletu dokumentów. 
2. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z gwarancji 

Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, 
o której mowa w § 2 tj. kwocie: ………………………. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie: ……………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w jednej z form określonych w ust. 3 musi obowiązywać 
przez cały okres obowiązywania umowy oraz okres obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi 
oraz musi zawierać zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wykonał lub nienależycie 
wykonał umowę lub nie usunął lub usunął niewłaściwe wady czy usterki przedmiotu umowy”. Gwarancja nie może 
zawierać jakichkolwiek postanowień uzależniających jej realizację od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych 
warunków.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała 
część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu udzielonej gwaracji/rękojmi  liczonej 
od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 
lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do  przedłużenia terminu ważności wniesionego 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których 
mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 

8. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje zgodnie z art. 148 pkt 5 ustawy Pzp. 
 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje: 
a. w okresie gwarancji nieodpłatne usunięcie awarii przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 5 dni roboczych od 

dnia pisemnego zgłoszenia awarii (pocztą elektroniczną), 
b. użycie do napraw gwarancyjnych oryginalnych i fabrycznie nowych części, 
c. po upływie gwarancji odpłatne usunięcie awarii i dostawę części zamiennych - do 48 godzin od pisemnego 

zgłoszenia (w tym faksem lub mailem) awarii. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej wózka 

widłowego w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 za każdy dzień opóźnienia. 
3. W przypadku nieusunięcia wad w okresie gwarancyjnym przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający może pokryć koszt wykonania zastępczego z udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia. 

4. Jeżeli szkoda przekroczy kwotę kary umownej, o której mowa w ust.2, Zamawiający może dochodzić  odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może 
nastąpić jedynie w przypadkach opisanych w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Załączniki: 

1. SIWZ wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Oświadczenie Wykonawcy. 

 
 WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………………. 

                                                                                               …………., dnia ……………………… 

Nazwa Wykonawcy (Dostawcy): 

 

 

reprezentowany przez: 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z zawartą w dniu ………………………. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 

PN/31/2019 Umową Nr………………….. na dostawę do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego (2018, 2019 

r. lub 2020 r. prod.) wózka widłowego oraz, że akceptujemy i wyrażamy zgodę na przeniesienie praw i 

obowiązków wynikających z w/w umowy (z wyłączeniem wszelkich praw z tytułu gwarancji i rękojmi przedmiotu 

dostawy, które będą przysługiwać Zamawiającemu, jako Korzystającemu z przedmiotu dostawy) na podmiot 

Finansujący (Leasingodawcę). Zapoznaliśmy się z wzorem Umowy trójstronnej, stanowiącej załącznik do opisu 

przedmiotu zamówienia i przyjmujemy go bez zastrzeżeń zobowiązując się do podpisania umowy, 

uwzględniającej te warunki. 

Wykonawca 

 

 

…………………… 


