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Umowa nr  __/DZ/2020 
 

zawarta dnia __.__.2020 w Szczecinie pomiędzy: 

 

Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,     

ul. Andrzeja Struga 10 (70-784 Szczecin), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000112852, kapitał zakładowy 68.781.100,00 zł 

NIP 955-19-43-920, REGON: 811906840 

 

reprezentowaną przez: Włodzimierz Sołtysiak - Prezes Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

NIP: ___-___-__-__,  REGON: _______________ 

reprezentowanym przez: ___________________ - właściciel 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

zawarta w trybie art. 4 ust. 8) Prawa Zamówień Publicznych 

zwana dalej Umową. 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia polegający   na 

montażu urządzenia klimatyzacyjnego Konvekta KL20E w 4 autobusach Solaris U12 

(zadanie nr 1) oraz wykonanie obsług rocznych klimatyzacji w 18 autobusach 

Zamawiającego (zadanie nr 2) – zgodnie z opisem Zamawiającego i ofertą Wykonawcy, 

stanowiącymi integralne części umowy. 

2. Przedmiot umowy  wykonany będzie  zgodnie z: 

 -  opisem zawartym w formularzu ofertowym Zamawiającego 

 -  ofertą wykonawcy (Załącznik nr 3 do umowy), 

 - normami i warunkami technicznymi obowiązującymi dla urządzeń zamontowanych w 

autobusach Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ________,__ zł 

(słownie: _____________________________________________________ złotych __/100). 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 3 zostanie powiększone o obowiązujący podatek VAT. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada uprawnienia, kwalifikacje i wiedzę niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, 
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b) jest zdolny do wykonania niniejszej umowy, w szczególności w zakresie finansowym, 

organizacyjnym i kadrowym, 

c) przy ustalaniu określonego niniejszą umową wynagrodzenia ryczałtowego, uwzględnił 

wszystkie okoliczności wpływające na jego wysokość, 

d) jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 15.05.2020 r., 

b) wykonania umowy z zachowaniem najwyższych standardów jakości prac, zgodnych  

z zaleceniami producenta  urządzeń klimatyzacyjnych i autobusów. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) dokonania protokólarnego odbioru prac po zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę, 

b) zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

c) współdziałania z  Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, w szczególności zaś przy 

ustalaniu terminów podstawienia autobusów do dyspozycji Wykonawcy, celem wykonania 

czynności umownych. 

 

2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktów roboczych z Wykonawcą: 

 - Mariusz Radosz tel. 91/4668248 lub 691470356 mail: radosz@spad.szczecin.pl  

 

§ 4 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy uznawać będzie, wykonanie montażu 

klimatyzacji w 4 pojazdach (zadanie nr 1) oraz wykonanie obsług klimatyzacji we wszystkich 18 

wskazanych autobusach (zadanie nr 2). 

2. Potwierdzeniem wykonania czynności umownych będzie sporządzenie przez Wykonawcę i 

przedstawienie Zamawiającemu 4 protokołów odbioru, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do umowy i 18 Kart przeglądowych, w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

Zatwierdzone przez Zamawiającego i  nie zawierające żadnych uwag i zastrzeżeń protokoły 

odbioru z montażu klimatyzacji oraz karty potwierdzające wykonanie przeglądów, stanowić 

będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 

§ 5 

1. Wykonawca po zamontowaniu klimatyzacji w 4 autobusach udziela Zamawiającemu gwarancji 

na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu montażu klimatyzacji oraz po wykonaniu 

przeglądu udziela Zamawiającemu gwarancji na sprawne działanie klimatyzacji w każdym z 18 

autobusów, na okres 6-u miesięcy od dnia wykonania obsługi potwierdzonej Kartą przeglądu. 

2. Gwarancja nie obejmuje  tych ujawnionych wad i usterek zauważonych przez Wykonawcę i 

zgłoszonych na piśmie Zamawiającemu przed wykonaniem obsługi ( potwierdzonych podpisem 

Zamawiającego),  na usunięcie których  Zamawiający nie wyraził zgody w ramach odpłatnej 

naprawy. 

3. Stwierdzenie przez Wykonawcę wady lub usterki oraz zgoda Zamawiającego na ich usunięcie 

przez Wykonawcę, wymaga uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego 

kalkulacji cenowej Wykonawcy na wykonanie przez niego naprawy. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający uprawniony będzie do ich usunięcia we własnym zakresie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez dodatkowych wezwań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji także po 

upływie terminu gwarancji, pod warunkiem, że zgłoszenie wady nastąpiło w okresie ważności 

gwarancji. 

6. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. 

 

§ 6 

 

1. Płatność zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………… 

zgłoszony jako rachunek podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i 

ujawniony we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub Centralnej 

ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej). W przypadku wskazania do zapłaty 

rachunku spoza listy, lub braku możliwości wykonania płatności w mechanizmie podzielonej 

płatności (split payment) na rachunek Wykonawcy, Zamawiający do czasu wskazania rachunku 

właściwego, może wstrzymać się z dokonaniem zapłaty nie będąc  w opóźnieniu z zapłatą.  

2. Cena brutto podana w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy może ulec zmianie w 

okresie związania umową wyłącznie na skutek zmiany obowiązującej  stawki podatku VAT. 

Cena netto podana w ofercie  Wykonawcy pozostaje niezmienna w całym okresie 

obowiązywania umowy.  

3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

b) za odstąpienie od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

c) za zwłokę w wykonaniu umowy  – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin umowny. 

2. Zamawiającemu służy prawo do potrącania kar umownych, o których mowa w ust.1, z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia bądź wystawienia stosownego dokumentu księgowego  

z 14-dniowym  terminem płatności - bez dodatkowych warunków i wezwań. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych. 
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§ 8 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

Załączniki do Umowy: 

1) Załącznik nr 1, (wzór protokołu montażu klimatyzacji)  

2) Załącznik nr 2, (wzór karty przeglądu klimatyzacji)  

3) Załącznik nr 3, oferta Wykonawcy (formularz ofertowy) 

 

Zamawiający Wykonawca 


