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Projekt 

UMOWA  

 

zawarta w dniu ……………….... pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                   
w Radomiu przy ul. Wjazdowej 4,  26-600 Radom,  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047499, Kapitał zakładowy   23 180 000 zł,  NIP 796-00-12-796,  
REGON 670673852,  reprezentowaną przez: 
 
………………………………………….. 
…………………………………………. 

 
 

a 

........................................,* zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowany przez:  

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

 

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści: 

 

Strony zawierają umowę w oparciu o postępowanie poza reżimem ustawy Prawo Zamówień publicznych – 
zamówienie sektorowe o wartości poniżej 428 000 Euro – (tekst jednolity: Dz.U.2019r., poz. 1843                                 
z późniejszymi zmianami). 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest: 

Zadania 1 - dostawa wraz z montażem, pracami budowlanymi, posadowieniem i uruchomieniem 

fabrycznie nowej automatycznej, stacjonarnej, ramieniowej, 4-szczotkowej, przejazdowej myjni 

autobusowej, która będzie zainstalowana na terenie MPK w Radomiu Sp. z o.o., 

Zadanie 2 - wykonanie stanowiska do mycia silników. 

 zwanych dalej przedmiotem zamówienia, myjnią lub urządzeniem. 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) montażu, wykonaniu prac budowlanych oraz prac budowlanych towarzyszących opisanych w Opisie 
przedmiotu zamówienia,  posadowienia oraz uruchomienia myjni  

2) podłączenia i adaptacji myjni do istniejącego układu obiegu wody czystej i recyklingowej oraz do 
instalacji sprężonego powietrza i instalacji elektrycznej; 

3) przed zamontowaniem myjni pomalowania całej hali OC, 

4) wykonaniu stanowiska do mycia silników  

5) przeprowadzenia szkolenia w zakresie codziennej obsługi przedmiotu zamówienia. 

2. Urządzenia spełniają wymagania techniczne i technologiczne określone w załączniku nr 1 do umowy.  
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§ 2 

WARUNKI REALIZACJI 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany jako dostarczenie myjni wraz z dokumentami 
określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz wykonaniem czynności określonych w § 1 ust. 2 umowy                               
i ich odbiorem przez Zamawiającego , z uwzględnieniem postanowień ust. 2: 30.08.2020r. 

2. Prace budowlane, prace budowlane towarzyszące opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, montaż, 
posadowienie, podłączenie, adaptacja oraz uruchomienie myjni oraz wykonanie stanowiska do mycia 
silników mają być prowadzone w godzinach wskazanych przez Zamawiającego , w sposób ciągły (bez dnia 
przerwy). Na wniosek Zamawiającego dopuszczona jest możliwość przerwania prac (montażu) przez 
Wykonawcę. Wówczas do terminu wykonania zamówienia będzie doliczony okres przerwy w pracy 
wynikający z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy. 

3. Miejscem wykonania umowy w zakresie wszelkich czynności określonych w § 1 ust. 2 umowy jest: „Hala 
Obsług Codziennych” w budynku stacji Obsług sekcja E Radom ul. Wjazdowa 4. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia do Zamawiającego i rozładować je na swój koszt                    
i ryzyko. 

5. Najpóźniej wraz z dniem odbioru poszczególnych zadań, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
następujące dokumenty w języku polskim: 

1) deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi, potwierdzającą uprawnienia do oznakowania 
myjni znakiem CE przez producenta, zgodną z aktualnymi przepisami; 

2) instrukcję obsługi; 

3) kartę gwarancyjną; 

4) opis warunków gwarancji oraz harmonogram przeglądów gwarancyjnych, jeżeli przeglądy te są 
wymagane przez producenta; 

5)  dokumentację techniczno-ruchową wraz z katalogiem części zamiennych - pisemnie i w wersji 
elektronicznej w formacie pliku PDF na nośniku danych (np. płyta CD lub DVD); 

6) jeżeli Wykonawca dedykuje środki chemiczne do stosowana w danej myjni - wykaz dedykowanych 
środków chemicznych do stosowania w danej myjni wraz z kartami charakterystyki w formacie plików 
PDF zapisanych na nośniku danych (płyta CD lub DVD), potwierdzony pisemnym oświadczeniem, że 
dostarczone karty charakterystyki są na dzień ich złożenia najbardziej aktualnymi. 

6. W ramach realizacji umowy Wykonawca podłączy myjnie do istniejących wyjść instalacyjnych, uruchomi 
je oraz sprawdzi poprawność ich działania, a po uruchomieniu myjni zobowiązany jest do jednorazowego 
napełnienia zasobników wymaganymi środkami chemicznymi. Koszt użytych środków chemicznych jest 
wliczony w wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy. 

7. Po uruchamianiu urządzeń Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie codziennej 
obsługi myjni tj. do 10 (dziesięciu) pracowników . 

8. Po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową, tj. prac budowlanych, prac budowlanych 
towarzyszących, opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, dostawy urządzeń, ich montażu, 
posadowienia, podłączenia, adaptacji, uruchomienia myjni oraz przeprowadzenie szkoleń, Zamawiający 
przeprowadzi czynności odbiorowe, których wynikiem będzie protokół odbioru myjni i odbioru 
stanowiska do mycia silników. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem odbioru myjni, 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu 
zamówienia w formie pisemnej, po zakończeniu każdego zadania. 
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9. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia będzie sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego protokół odbioru myjni bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Za 
datę odbioru przedmiotu zamówienia (datę realizacji przedmiotu zamówienia) przyjmuje się dzień 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać 
wymagań Zamawiającego dotyczących BHP, przepisów przeciwpożarowych i oddziaływania na 
środowisko określonych w załączniku nr 2 do umowy.  

11. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………..….. 

 
§ 3 

JAKOŚĆ I GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela  24-miesięcznej gwarancji należytej jakości na dostarczone urządzenia i wykonane 
prace (montaż, posadowienie, podłączenie i adaptacja uruchomienie). Okres rękojmi jest równy 
okresowi gwarancji. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 
rozumianego zgodnie z § 2 ust. 9 umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wykonywanie wymaganych przez producenta napraw 
gwarancyjnych oraz przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz                             
z dostawą przedmiotu zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w wynagrodzenie określone w § 4 
ust.1 umowy. Niewykonanie przeglądu z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze świadczenia 
napraw gwarancyjnych i nie powoduje utraty gwarancji.  

4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady w dostarczonych urządzeniach lub 
wykonanych pracach nie powodujące unieruchomienia myjni, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia na swój koszt i ryzyko, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez 
Zamawiającego. Reklamacje zgłaszane są Wykonawcy na następujący numer Tel./ faksu ……….. lub adres e-
mail: ………….. . Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Wykonawca. 

5. Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

6. W przypadku wady nienadającej się do usunięcia, na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
w szczególności zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu zamówienia                                      
i dostarczenia wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 4, na swój koszt i ryzyko. 

7. Niniejsza umowa nie wyłącza ani w niczym nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, 
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

8. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z zapisami karty 
gwarancyjnej wydanej przez Wykonawcę przy dostawie urządzenia, pierwszeństwo mają postanowienia 
niniejszej umowy. 

9. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość zakupu 
części zamiennych do urządzenia przez okres min. 10 lat. 

10. W przypadku wystąpienia awarii myjni rozumianej jako nagła usterka uniemożliwiająca pracę myjni, 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w terminie 24 godzin od zgłoszenia jej przez 
Zamawiającego faksem lub droga elektroniczną. Koszt usunięcia awarii jest wliczony w wynagrodzenie 
określone w § 4 ust. 1 umowy. 
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§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto: ………… 

zł (słownie: ……………………………… złotych)  
2. Ceny netto wskazane w ust. 1 zawierają wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją 

niniejszej umowy, w tym w szczególności koszt transportu i rozładunku urządzeń u Zamawiającego;   prac 
budowlanych, prac budowlanych towarzyszących opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, koszt 
montażu, posadowienia, podłączenia i adaptacji urządzeń; koszt uruchomienia myjni; wykonania 
stanowiska do mycia silników, koszt jednorazowego napełnienia zasobników środkami chemicznymi,                    
/o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy; koszt szkoleń; koszt przeglądów jeżeli są wymagane przez 
producenta; koszt napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi.  

3. Ceny netto wskazane w ust. 1 nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy. 
Wykonawca może obniżyć cenę  w każdym czasie w formie aneksu do umowy. 

4. Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Polsce. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, ceny 
brutto oraz stawki podatku VAT określone w ofercie Wykonawcy ulegną odpowiedniej zmianie w taki 
sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiana wskazana w zdaniu 
poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest odebranie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (zadanie 1 
oraz zadanie 2) na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego 
Wykonawcy: ………………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej 
prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
(danej myjni). 

7. Faktura będzie wystawiona na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomiu Spółka                                     
z ograniczoną odpowiedzialnością , nie wcześniej jednak niż po dacie podpisania protokołów odbioru nie 
zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze numeru umowy oraz numeru rachunku 
bankowego wskazanego w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w ust. 6 jest dopuszczalna za pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego na adres: 26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4, drogą elektroniczną na 
adres mpk@mpk.radom.pl , bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. W przypadku 
niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego. 
Niezależnie od powyższego, w przypadku niepoinformowania przez Wykonawcę o zmianie numeru 
rachunku w sposób określony w zdaniu pierwszym, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na 
rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne. 

10. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 

 
§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY, WARUNKI 
ROZWIĄZANIA, ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 6 ust. 
2 umowy, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

mailto:mpk@mpk.radom.pl
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Wykonawcę – kara umowna w wysokości 12,5% wynagrodzenia netto określonego odpowiednio w § 
4 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) lub pkt 3) umowy;  

2) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia lub nieterminowego usunięcia wad w 
okresie gwarancji – kara umowna w wysokości 0,65% wynagrodzenia netto określonego 
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) lub pkt 3) umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku 
do wyznaczonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad; 

3) w przypadku wskazanym w § 3 ust. 6 umowy w sytuacji nieterminowego dostarczenia  wolnego od 
wad przedmiotu zamówienia – kara umowna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 
za każdy dzień opóźnienia; 

4) w przypadku nieterminowego usunięcia awarii, o której mowa w § 3 ust. 10 umowy – kara umowna 
w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 
 

 
§ 6 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

§ 7 
PODWYKONAWCY, OSOBY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE NA ZLECENIE WYKONAWCY 

 
1. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części 
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć na żądanie Zamawiającego 
umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności. 

2. Realizacja niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie powierza/powierza* wskazane poniżej części 
przedmiotu zamówienia do wykonania Podwykonawcom: ……………………………………* 
*zgodnie z ofertą Wykonawcy 

 
 

§ 8 
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie  
w wysokości 5 % wartości Wynagrodzenia Wykonawcy, co stanowi kwotę ……………….. PLN (słownie: 
…………………………..) w jednej z następujących form: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
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c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o  których mowa w  art. 

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 110 ze zm.). 

2.   Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało 
moc wiążącą w całym okresie obowiązywania  Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 4. 
4.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia. 
5.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, gwarancje te muszą mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i być płatne na 
pierwsze żądanie. 
6. Zamawiający nie dopuszcza aby w treści gwarancji wypłata roszczenia nastąpiła po potwierdzeniu 
jakiegokolwiek faktu przez podmiot trzeci. 
7.  Oryginał ustanowienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 3  do Umowy. 
8.   Koszty  związane  z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Wykonawca. 
9.  Zabezpieczenie wnoszone w  pieniądzu w wysokości wskazanej w ust. 1 zostanie wpłacone na konto 
Zamawiającego nr ………………… 
10.  Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia,  tj. w wysokości ……………… PLN (słownie: 
……………) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia zrealizowania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie zrealizowane, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
11.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz udzielonej 
gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. ……………… PLN 
(słownie: ……………), zostanie zwrócona w terminie 15 dni od upływu terminu rękojmi za wady określonego                                                     
w § 3 ust. 1 Umowy . 
12.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Załączniki stanową integralną część niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, 
w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku niepowiadomienia o takiej 
zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która 
nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana danych 
kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest 
dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez 
konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

4. Do umowy stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych umową znajdą zastosowanie 
odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory powstałe na tle realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 



 
Załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA 
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7. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami 
stosowanych przez Wykonawcę wzorców umów, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych lub 
podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności 
postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie 
uregulowano odmiennie. 

 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 


