
Załącznik nr 1  

UMOWA WZÓR 

na dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej o nośności 60t  
na potrzeby ZZO Koszarówka   

 

 

Zawarta  w  dniu  ........................ w Zabielu 

 

pomiędzy : 

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000158945, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział 

Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 18 221 000 zł, NIP: 545-16-58-891, REGON: 

052196095 

zwaną  dalej  w  treści umowy  Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Mirosław Bałakier – Prezesa Zarządu 

 

a 

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

zarejestrowanym w Sądzie …………………… Nr rejestru……..……….. Regon: ..............         

NIP:...................   z  siedzibą  w   ................................... zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

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

Wspólnie zwane dalej Stronami o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i montaż z uruchomieniem fabrycznie nowej wagi 

samochodowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce zgodnej z 

wymogami zapisanymi w SIWZ oraz ze złożoną ofertą.  

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenia są 

fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad technicznych, produkcyjnych, 

materiałowych oraz zgodne z parametrami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania okresowych kontroli, przeglądów 

serwisowych, konserwacji i napraw dostarczonej wagi samochodowej oraz zapewni 



dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, potrzebnych do wykonania 

zadania.  

 
§ 2 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 
a) Termin rozpoczęcia: ................. (z dniem podpisania umowy). 
b) Termin zakończenia do …………………..  dni od podpisania umowy tj. do dnia ……………. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się, w oparciu o złożoną 

w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego ofertę, w formie zryczałtowanego 
wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę 

:……..……………………………zł (słownie: ……………............................................................) 
 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 umowy, zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

 

3. Kwota wynagrodzenia podana w ust.1 obejmuje wszelkie podatki, należności i opłaty 
wymagane do realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie korygowana ze względu na 
jakikolwiek z tych kosztów 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze. 

2. Zamawiający przewiduje jedną fakturą wystawioną po zakończeniu realizacji zadania. 

3. Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie 

protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot 

umowy obejmujący wszystkie elementy, będące przedmiotem zamówienia. 

5. Do faktury, w której występują dostawy zrealizowane przez podwykonawcę winno być 

dołączone oświadczenie podwykonawcy o tym, że faktury za realizację zadań, które wykonał 

na rzecz Wykonawcy, zostały mu zapłacone. 

§ 5 

 
1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający 

ustanawia następujące osoby: 

1) Pana Cezarego Babińskiego –     tel: 533 340 870 

2. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Zamawiającym, 

Wykonawca ustanawia następujące osoby(ę): 

1)…………………………………………………………………………………………. 



§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 
umowie. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie nie ma usterek konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i 
bezawaryjne użytkowanie. 

 

3. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt po 
otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia drogą pisemną lub elektroniczną w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 14 dni. 
 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych dostaw. 
 

5. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady 
lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.  

 

6. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie 
przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia. 
 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną 
od wad albo dokonał istotnych napraw okres gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.  
 

8. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji biegnie na nowo dla 
tej części.  
 

9. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek 
wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiajmy nie mógł z niej korzystać.  
 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną, niezależnie od tego czy zamówienie 
zrealizował sam czy za pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
gwarancyjna za cały zakres zamówienia niezależnie od odpowiedzialności Podwykonawców, 
dostawców i producentów. 
 

11. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji 

 

§ 7 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy, będą naliczane 
kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 
a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu w terminie któregokolwiek z obowiązków wynikających z 
Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3  ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 



c) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.  

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy 
gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego 
na usunięcie wad, 

 

3. 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 zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 
 

§ 8 

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie parametrów 

technicznych wagi samochodowej, gdy stanie się to konieczne ze względu na jej funkcję i 

przeznaczenie. 

2. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem zasad i warunków zmiany 

określonych w SIWZ i obowiązujących przepisach prawa (w szczególności prawa cywilnego i 

prawa zamówień publicznych). 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy 

prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.  

 

§ 11 

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  strony  podają  pod  

rozstrzygnięcie  sądu  właściwego dla  siedziby  Zamawiającego. 

§ 12 

 

1. Umowę sporządzono w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z czego 1 egz. dla 
Wykonawcy i  2 egz. dla Zamawiającego. 

§ 13 

 

1. Załącznik do niniejszej umowy: 
a) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 

 


