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Umowa nr…………………… 

 

 

 zawarta w Szczecinie dnia ……………………………. 2021 r. pomiędzy: 

 

Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o.  

 z siedzibą w Szczecinie przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział 

Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112852, posiadającą NIP  

955-19-43-920, REGON 811906840 o kapitale zakładowym 68 781 100,- PLN w całości wpłaconym,  

 

reprezentowanym  przez Włodzimierza Sołtysiaka – Prezesa Zarządu, 

zwanym  dalej „Zamawiającym”  

 

a 

 

…………………………………………………. z siedzibą w …………………………….. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ………………………………………………. 

Pod numerem KRS ……………, posiadającą NIP ………………….., REGON ………………………. 

 

reprezentowanym  przez ……………………………… 

zwanym dalej „ Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

najkorzystniejszej  oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego  

o wartości mniejszej niż progi unijne właściwe dla zamówień sektorowych pod nazwą: 

Dostawa trzech fabrycznie nowych zestawów mobilnych podnośników kolumnowych wraz  

z wyposażeniem dodatkowym  dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” 

Sp. z o.o. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja trzech fabrycznie nowych zestawów mobilnych 

podnośników kolumnowych wraz z wyposażeniem dodatkowym przeznaczonych do podnoszenia 

autobusów niskopodłogowych dwuosiowych, trzyosiowych, w tym autobusów przegubowych o 

parametrach technicznych i wyposażeniu, które określają Istotne Warunki Zamówienia IWZ 

stanowiące załącznik nr. 1 do niniejszej umowy. 

2. Zestaw nr 1 składa się z ośmiu mobilnych  elektro-mechanicznych podnośników kolumnowych 

wraz z wyposażeniem dodatkowym. 

3. Zestaw nr 2 składa się z sześciu mobilnych  elektro-mechanicznych podnośników kolumnowych 

wraz z wyposażeniem dodatkowym. 

4. Zestaw nr 3 składa się z sześciu mobilnych  elektro-mechanicznych podnośników kolumnowych 

wraz z wyposażeniem dodatkowym.  

5. Wykonawca oświadcza, iż oferowane zestawy mobilnych podnośników kolumnowych wraz z 

wyposażeniem dodatkowym  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i nie mają 

do nich prawa osoby trzecie, ani nie są przedmiotem żadnego postępowania, w tym 

egzekucyjnego oraz zabezpieczającego. 
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§ 2 

Termin i sposób realizacji  przedmiotu umowy 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie spełniać wszelkie wymagania techniczne  i 

formalno-prawne, określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) stanowiącej załącznik nr 

1 do  niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością,  

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień odbioru przepisami prawa i normami oraz 

oświadcza, że oferowane podnośniki zostaną wykonane i wydane w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 

4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej  umowy Zamawiającego reprezentują: 

1. Artur Majewski tel. 601 086 664 e-mail: a.majewski@spad.szczecin.pl 

2. Mariusz Radosz tel. 691 470 356 e- mail: radosz@spad.szczecin.pl  

5. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentuje(ą): 

1. ……………………...... tel. ………………….. e- mail ………………………………………….. 

2. ……………………….. tel …………………… e-mail …………………………………………… 

 

 

§ 3 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt oferowanych trzech zestawów 

mobilnych podnośników kolumnowych będących przedmiotem umowy do siedziby 

Zamawiającego wraz z dokumentacją o której mowa w  § 3 ust. 7 umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy wskazanych 

podnośników kolumnowych wraz z wyposażeniem dodatkowym stanowiących  przedmiot umowy 

z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Strony określają, iż odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dzień 

roboczy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 13:00 na podstawie protokołu 

odbioru.  

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron oraz podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Odbiór przedmiotu umowy będzie obejmował : 

1) wydanie przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania określone w Istotnych 

Warunkach  Zamówienia (IWZ)  stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2) montażu i rozruch poszczególnych zestawów mobilnych podnośników kolumnowych w 

hali warsztatowej Zamawiającego. 

3) wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do dopuszczenia 

wskazanych podnośników kolumnowych do eksploatacji wraz z decyzją zezwalającą na 

użytkowanie podnośników kolumnowych  wydaną przez UDT w dniu odbioru. 

6. Stwierdzenie wad przedmiotu umowy oraz braków w wyposażeniu  podczas odbioru 

podnośników kolumnowych, skutkować będzie odmową odbioru. Stwierdzone braki  i wady 

przedmiotu umowy powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 10 

mailto:a.majewski@spad.szczecin.pl
mailto:radosz@spad.szczecin.pl
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dni, po czym Wykonawca na swój koszt zgłosi ponownie podnośniki kolumnowe  do odbioru 

przez UDT w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad oraz braków w wyposażeniu bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

8. Wykonawca z chwilą dostarczenia i wydania przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) książkę gwarancyjną dla poszczególnych zestawów podnośników kolumnowych  w języku 

polskim 3 kpl. 

2) instrukcja obsługi w języku polskim dla każdego zestawu podnośników 3 kpl. 

3) instrukcje DTR w języku polskim 3 kpl. 

4) katalog części zamiennych, schematy elektryczne i rysunki 3kpl. 

5) książkę przeglądów serwisowych 3 kpl. 

6) książkę dozorową wraz z decyzją dopuszczającą  poszczególne zestawy podnośników 

kolumnowych  do eksploatacji 3 kpl. 

7) deklarację zgodności z dyrektywą maszynową WE 2006/42/EG 3 kpl. 

8) pozostałe dokumenty wymagane w  Istotnych Warunkach  Zamówienia 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności Wykonawcy 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy cenę sprzedaży  za przedmiot umowy w 

wysokości: ………………………………………… zł brutto ( słownie: ………………………………....), 

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 4 ust.1  zawiera wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności koszt dostawy trzech zestawów 

podnośników kolumnowych, pozwoleń, badań w celu dopuszczenia podnośników kolumnowych 

do eksploatacji, koszty gwarancji, serwisu i odbioru, opracowania dokumentacji eksploatacyjnej w 

języku polskim, a także wszelkie inne koszty, których Wykonawca wcześniej nie przewidział i 

wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawartej 

umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo 

wystawionej  faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia jej 

doręczenia Zamawiającemu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokół odbioru bez zastrzeżeń zestawów podnośników kolumnowych . 

5. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie dostarczonej faktury z adnotacją „mechanizm 

podzielonej płatności” na rachunek bankowy Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………… 

zgłoszone jako rachunki podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i ujawnione 

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 (splitt payment) 

na rachunek Wykonawcy, Zamawiający do czasu wskazania rachunku właściwego, może 

wstrzymać się z dokonaniem zapłaty nie będąc w opóźnieniu z zapłatą. 

6. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej Zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
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§ 5 

Kary umowne 

 

1. Strony   ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) za opóźnienie  w terminowym wydaniu Zamawiającemu przedmiotu  niniejszej umowy - w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej 

umowy  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 15% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

2) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy - w wysokości  10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa  

w § 4 ust.1 niniejszej umowy; 

3) za opóźnienie w wykonaniu naprawy lub przeglądu serwisowego w okresie rękojmi i 

gwarancji w stosunku do terminu określonego  w § 6 ust 4 umowy -  w wysokości  0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 15% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

należności, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów szczególnych.  

4. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kary umowne, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres  

36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń poszczególnych 

zestawów podnośników kolumnowych. 

2. Rękojmi i gwarancji jakości podlegają kompletne zestawy podnośników kolumnowych 

stanowiących przedmiot umowy, w tym wszelkie wyposażenie dodatkowe. 

3.  Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej i przeglądów okresowych będą dokonywać upoważnieni przez 

Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr ………………….. co 

zostanie dodatkowo potwierdzone tego samego dnia drogą elektroniczną na adres e-mail 

……………………………………… informacją w formie pisemnej. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi podnośniki kolumnowe do wykonania naprawy 

gwarancyjnej lub przeglądów okresowych, Wykonawca zobowiązuję się do  dokonania naprawy 

gwarancyjnej  lub obsługi serwisowej niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia. 

5.  Okres gwarancji na przedmiot umowy ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego w skutek wady 

podnośników kolumnowych objętych gwarancją Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 

6.  Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach seryjnych, które wystąpiły 

w innych podnośnikach kolumnowych tej serii i zachodzi prawdopodobieństwo że wystąpią w 

dostarczonych podnośnikach Zamawiającego. Wykonawca usunie niezwłocznie występujące 

wady na swój koszt także po upływie gwarancji. 
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§ 7 

Realizacja obsług serwisowych 

 

1. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z § 6 ust. 1 zobowiązany jest do 

wykonywania na własny koszt wszelkich niezbędnych obsług serwisowych wraz z wymianą 

niezbędnych części zamiennych i materiałów, które wchodzą w zakres wykonywanej obsługi 

serwisowej,  związanych z eksploatacją oferowanych zestawów  podnośników kolumnowych. 

2. Wykonawca po wykonaniu obsług serwisowych dokona stosownych wpisów w książkach 

serwisowych poszczególnych zestawów podnośników kolumnowych. 

 

§ 8 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

 

1. Wykonawca  będzie zobowiązany  do przeprowadzenia szkolenia  od 10 do 40  pracowników w 

siedzibie  Zamawiającego  w zakresie budowy i bezpiecznej eksploatacji dostarczonych 

podnośników kolumnowych. 

2. Szkolenie dla 8 pracowników odbędzie się w dniu odbioru wskazanych podnośników  

kolumnowych przez Zamawiającego i wydaniu decyzji przez UDT zezwalającej na eksploatację 

wskazanych zestawów podnośników kolumnowych. 

3. Szkolenie pozostałej części pracowników zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego w 

ciągu 3-miesięcy od dnia odbioru podnośników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Szkolenie zostanie zakończone wystawieniem przez Wykonawcę przeszkolonym osobom 

stosownych certyfikatów dla każdego z pracowników. 

5. Koszty organizacji szkolenia, a w szczególności koszty materiałów szkoleniowych, 

wynagrodzenie wykładowcy, pokrywa Wykonawca. 

 

 

§ 9 

 

Czas trwania umowy 

 

       Umowa zostaje zawarta na okres nie krótszy niż okres udzielonych gwarancji, o których mowa w  

§ 6 ust.1 niniejszej umowy. 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
kwotę 30% zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§ 11 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do bieżącego i wzajemnego informowanie się 

o ewentualnym wpływie epidemii COVID-19 na wykonanie niniejszej umowy. 

2. Strony, przekazując sobie informacje, muszą wykazać istnienie związku pomiędzy 

okolicznościami wywołanymi COVID-19 a  niemożliwością lub utrudnieniami w należytym 

wykonaniu zawartej umowy. 

                                                                             § 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą 

polubowną w drodze bezpośrednich negocjacji. 

3. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy 

będzie rozstrzygał  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

5. Integralną częścią umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - IWZ 

2) Załącznik nr 2 - Wzór protokołu odbioru  

3) Załącznik nr 3 - Oferta cenowa Wykonawcy 

4) Załącznik nr 4 – Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (przelew/gwarancja bankowa/gwarancja ubezpieczeniowa) 

5) Załącznik nr 5 - Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

 

 

 

 

 

  …………………………       …………………………… 

         Zamawiający        Wykonawca  

 

 

 


