
 

Umowa Nr _______________ 

zawarta dnia ________________ roku, w Tychach, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS 0000076836, kapitał zakładowy w wysokości 31.608.000,00 zł, NIP 646-000-90-23,  

reprezentowaną przez: 

_________________________ 

_________________________ 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

____________________________, 

zwanym dalej "Wykonawcą"  

 

Niniejsza umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn.: 

„Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej zaginarki hydraulicznej”, do którego na podstawie art. 133 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. 

zm.) przepisów ustawy nie stosuje się z uwagi na to, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego zaginarki 

hydraulicznej, typ ____________, rok produkcji __________, o parametrach wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Przedmiotem dostawy”, 

na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia co najmniej 8 wskazanych 

mu pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Przedmiotu dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania montażu Przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do określenia, w terminie 1 tygodnia od podpisania 

Umowy, warunków technicznych i parametrów podłoża, na którym Przedmiot dostawy będzie 

użytkowany.  

4. Przedmiot dostawy powinien posiadać trwałe oznaczenia zawierające: nazwę i adres producenta, typ, 

oznakowanie CE, numer fabryczny, rok produkcji. 

5. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot dostawy spełniać będzie wszelkie wymagania określone przepisami 

prawa, będzie zgodny z właściwymi normami oraz posiadać będzie wszelkie wymagane prawem atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa bezpieczeństwa, itp.  

6. Wykonawca wraz z przekazaniem Przedmiotu dostawy dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

techniczną Przedmiotu dostawy, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych. Dokumenty, o których 

mowa w zdaniu poprzednim sporządzone będą w języku polskim.  

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej dokument stwierdzający wszelkie wymagania 

oraz warunki eksploatacyjne Przedmiotu dostawy.  

8. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy będzie wolny od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, 

materiałowych i montażowych. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot dostawy wolny będzie od wszelkich praw osób trzecich. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności Przedmiotu dostawy na Zamawiającego nastąpi 

z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 10. 



 

§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zamontowania oraz uruchomienia Przedmiotu dostawy 

w terminie do dnia 1.06.2020 roku. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż za datę dostarczenia 

oraz zamontowania Przedmiotu dostawy uważa się dzień podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 10, 

bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem ust. 12. 

2. Montaż Przedmiotu dostawy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Transport Przedmiotu dostawy do siedziby Zamawiającego wykonany zostanie na koszt 

oraz ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do wykonania montażu z co najmniej 5-dniowym 

wyprzedzeniem.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym wykonany zostanie montaż Przedmiotu dostawy.  

5. Z chwilą przejęcia terenu montażu Wykonawca odpowiedzialny będzie za zapewnienie bezpieczeństwa 

na jego obszarze oraz w jego sąsiedztwie, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia odpowiedniego porządku na terenie rozładunku oraz do przestrzegania przepisów BHP 

oraz ppoż. w czasie wykonywania czynności rozładunku. 

6. Pierwsze uruchomienie potwierdzone zostanie protokołem uruchomienia bez zastrzeżeń, sporządzonym 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i podpisanym przez obie strony. 

7. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu montażu do stanu 

poprzedniego najpóźniej do dnia protokolarnego odbioru Przedmiotu dostawy.   

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 

lub osobom trzecim w związku z wykonaniem montażu.  

9. Montaż powinien zostać wykonany wraz z niezbędnym osprzętem, podłączeniami i sterownikami. 

10. Odbiór Przedmiotu Dostawy po jego zamontowaniu oraz uruchomieniu potwierdzony zostanie pisemnym 

protokołem, podpisywanym przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odmowy odbioru Przedmiotu dostawy w przypadku nieprzekazania mu dokumentów, o których 

mowa w § 1 ust. 6 i 7 lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi Przedmiotu 

Dostawy. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później niż 7 dni od dnia 

protokolarnego odbioru Przedmiotu Dostawy bez zastrzeżeń. Wykonanie szkolenia potwierdzone 

zostanie pisemnym protokołem.  

12.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach 

przebudowy zajezdni autobusowej, termin dostawy i montażu Przedmiotu dostawy może ulec zmianie 

(wydłużeniu). 

§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 

________ zł netto (słownie: ______________), powiększone o wartość podatku VAT, według stawki 

obowiązującej w dacie wystawienia faktury, tj. o kwotę _________, oraz będzie wynosiło łącznie 

_________ (słownie: _____________ ) brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez 

Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół, o którym mowa w § 2 ust. 

10. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 



 

§ 4 

1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na Przedmiot dostawy oraz usługę montażu, liczonej od 

dnia pierwszego uruchomienia Przedmiotu dostawy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem 

o którym mowa w § 2 ust. 10 

2. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający zobowiązany będzie do powiadomienia Wykonawcy 

o awariach niezwłocznie po ich wystąpieniu, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email: 

_________________________ . 

3. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia usterki w możliwie 

najkrótszym terminie po jej zgłoszeniu, przy czym nie później niż w terminie 48 godzin od chwili jej 

zgłoszenia. Jeżeli usunięcie awarii wymagać będzie zamówienia części zamiennych, których 

Wykonawca nie posiada na stanie magazynowym, usunięcie awarii powinno nastąpić najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

działań zapewniających ciągłość pracy Przedmiotu dostawy o ile będzie to technicznie możliwe. 

W przypadku gdy dotrzymanie powyższego terminu usunięcia awarii nie będzie możliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może na wniosek Wykonawcy w szczególnych przypadkach 

wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

Zamawiającemu każdorazowo raportu dotyczącego usterki i sposobu jej usunięcia. 

4. Okres gwarancji przedłuża się o czas wyłączenia Przedmiotu dostawy z eksploatacji na skutek awarii. 

5. Okres gwarancji na części wymienione w wyniku wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 12 miesięcy 

od dnia ich uruchomienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie gwarancji, na swój koszt, przeglądów 

gwarancyjnych koniecznych do wypełnienia warunków gwarancji.  

7. Bieżąca obsługa serwisowa przedmiotu dostawy jest obowiązkiem Zamawiającego. 

8. Jeśli gwarancja producenta Przedmiotu dostawy jest dłuższa lub szersza niż określona w niniejszej 

umowie, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uprawnienia wynikające z takiej gwarancji. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu, zamontowaniu oraz uruchomieniu Przedmiotu dostawy w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu awarii Przedmiotu dostawy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 

3, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia,  

c) za opóźnienie w wykonaniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 11, 

w wysokości, 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

d) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy. 
 

2. Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a-c) nie przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1, co nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego innych roszczeń 

wynikających z niniejszej umowy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość 



 

wyrządzonej Zamawiającemu szkody przewyższa wysokość kar umownych. 

4. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

§ 6 

1. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Zamawiający może bez 

dodatkowego wezwania oraz wyznaczania terminu odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w terminie 30 dni od 

dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

 

§7 

Postanowienia dotyczące danych osobowych 

1. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości 

i akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do wykonania 

Umowy, na co Wykonawca/ osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę wyraża/wyrażają zgodę 

2. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 

Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 wew. 160. 

4. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości 

i akceptuje/akceptują, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być pracownicy Zamawiającego, 

a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy/osób podpisujących w imieniu Wykonawcy Umowę będą przetwarzane przez 

okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres uzasadniony ze względu na okresy 

przedawniania roszczeń z Umowy oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy/osób podpisujących 

w imieniu Wykonawcy Umowę będą usuwane.  

6. W celu oraz na zasadach określonych w ust. 1 – 5 przetwarzane będą także dane osób, z pomocą których 

Wykonawca wykonywać będzie przedmiot Umowy. W każdym przypadku, w którym Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu dane osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest on 

do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych przez Zamawiającego, za co ponosi 

odpowiedzialność.  

7. Wykonawca został poinformowany, iż każda osoba, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, 

ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c. przenoszenia danych; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 

Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy o przysługujących im uprawnieniach, o których mowa 

w ust. 7, za co ponosi odpowiedzialność.  



 

W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE. 

§ 8 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem niniejszej umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego: ____________tel…….,  

b. ze strony Wykonawcy: ______________ tel…….. 

2. Z zastrzeżeniem przepisów Umowy, które wymagają formy pisemnej, strony będą prowadziły wszelką 

korespondencję, w tym dokonywały wszelkich zgłoszeń, w sprawach dotyczących wykonywania niniejszej 

Umowy, na poniższe adresy mailowe: 

a. ze strony Zamawiającego: ____________ 

b. ze strony Wykonawcy: ______________ 

3. Zmiany lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.). 

5. Strony ustalają, że ich adresy podane na wstępie umowy są także adresami  

do doręczeń. Każda strona zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej strony o zmianie 

adresu do doręczeń lub innych jej danych adresowych pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany 

adres za skuteczne. 

6. Przeniesienie praw przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, 

w tym wierzytelności, wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Strony ustalają, że właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 


