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WZÓR UMOWY  

 

zawarta w dniu................................ 2018 r. pomiędzy: 

Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. 

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000116702, NIP 5291628093, Regon: 017194070, o kapitale zakładowym w wysokości 124 019 500 zł w całości wpłaconym, 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………., 

2. …………………………………………., 

zwaną w dalszej części umowy  – ZAMAWIAJĄCYM, 

a  

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

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

 

reprezentowany przez: 

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

zwany w dalszej części umowy – WYKONAWCĄ, 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

zwany w dalszej części „Regulaminem”. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa elementów sieci trakcyjnej według wymogów wskazanych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, który stanowi 

integralną część niniejszej umowy. 

2. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania wartości zobowiązania umownego. 

§ 2 

1. Zamówienia będą kierowane do Wykonawcy faksem na nr .................................... lub na adres e - mail ...................................... 

2. Dostawy będą realizowane w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia faksem lub e - mailem. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt na plac Pogotowia Sieciowego WKD 

sp. z o.o. przy ulicy Ceglanej 1, 05-806 Komorów. Dostawy realizowane będą w godzinach pracy Wydziału Infrastruktury, w dni 

robocze, godz. 8:00 – 14:00. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmują, iż dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych u Zamawiającego. 

4. Dostarczone elementy, materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i spełniać wszelkie normy, 

dotyczące danego osprzętu. 
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5. Do dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument dostawy zawierający nazwę (wraz z numerem katalogowym) 

zgodną z ofertą Wykonawcy, liczbę dostarczonych elementów w poszczególnym asortymencie oraz dokumenty potwierdzające 

jakość elementów sieci trakcyjnej zgodnie z pkt. 4 niniejszej umowy. 

6. Prawidłowość realizacji dostawy pod względem spełnienia warunków określonych w ust. 4 oraz jakościowym (brak widocznych 

uszkodzeń) i ilościowym Zamawiający potwierdzi w podpisanym Protokole Odbioru. Protokół Odbioru zawiera co najmniej: datę 

dostawy, liczbę dostarczonych elementów sieci trakcyjnej, potwierdzenie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

7. Protokół Odbioru, o którym mowa w ust. 6 zostanie sporządzony przez Zamawiającego w ciągu 4 dni roboczych od daty 

dostawy.     

§ 3 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców* w następującym zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*niepotrzebne skreślić) 

2. W przypadku powierzenia podwykonawcy realizację części przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiedzialny będzie za działania 

lub zaniechania podwykonawcy, któremu powierzył wykonanie części przedmiotu umowy, jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

3. Wszystkie warunki i wymagania określone w umowie w stosunku do czynności i prac Wykonawcy odnoszą się również do 

czynności i prac wykonywanych przez podwykonawców. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie realizacji części przedmiotu umowy innemu podwykonawcy niż wskazany w ofercie, 

jeżeli zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podwykonawcy/wprowadzenie nowego podwykonawcy. Uzyskanie takiej zgody nie 

zwalnia Wykonawcy od samodzielnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie wymóg korzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie z takich 

podwykonawców, którzy dają rękojmie należytego wykonania zamówienia publicznego. 

§ 4 

1. Łączna cena za dostawę przedmiotu zamówienia wynosi: .................................. zł netto plus podatek VAT, co daje cenę brutto 

..................................... zł. Cena całkowita stanowi górną granicę zobowiązania umownego. 

2. Za każdy dostarczony element sieci trakcyjnej Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę, zgodną ze złożoną ofertą Wykonawcy, 

wyszczególnioną w formularzu cenowym, stosownie do odpowiedniego elementu. 

3. Ceny są stałe w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać podwyższeniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość umowna brutto oraz ceny jednostkowe brutto ulegną zmianie, 

stosownie do zmiany stawki podatku VAT. Zmiana taka zostanie dokonana w formie aneksu, podpisanego przez Strony 

umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi po każdej partii dostawy przedmiotu zamówienia. 

6. Płatność zostanie uregulowana na podstawie ilości rzeczywiście dostarczonych elementów sieci trakcyjnej po każdej dostawie 

oraz ceny jednostkowej brutto, wskazanej w Formularzu cenowym. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru, 

o którym mowa § 2 ust. 6 umowy. 

8. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.    

10. Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia. 
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11. Wykonawca nie może bez uprzedniej (wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 5 

1. Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy Strony wyznaczają następujące osoby: 

a). od strony Zamawiającego: …………………………………………………………………… 

tel./fax ……………………………………, e - mail: ………………………………………….. 

b). od strony Wykonawcy: ...................................................................................................... 

tel./fax ..................................................., e - mail: .............................................................. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, skierowane na określony w 

niniejszej umowie adres pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną. Niniejsza zmiana nie wymaga aneksu 

do umowy.  

§ 6 

1. Na dostarczone elementy sieci trakcyjnej Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres 12 miesięcy, licząc 

od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

2. Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego nastąpi faksem na nr ....................................... lub e - mailem na adres 

....................................................................... i zawierać będzie opis wady i liczbę reklamowanych elementów sieci trakcyjnej. 

3. Usunięcie wady nastąpi przez wymianę wadliwych elementów sieci trakcyjnej na nowe wolne od wad, w terminie 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 

4. Okres gwarancji na wymienione elementy sieci trakcyjnej nie może być krótszy niż określony w ust. 1 i liczony jest od daty ich 

wymiany. 

5. Koszt transportu i wymiany wadliwych elementów sieci trakcyjnej w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

§ 7 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

2. W przypadku niezachowania terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą 

umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości brutto 

umowy. 

3. W przypadku niezachowania terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą 

umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia dostarczenia elementów 

sieci trakcyjnej wolnych od wad. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje Zamawiającemu w szczególności, gdy Wykonawca 

opóźnia dostawę co najmniej 7 dni kalendarzowych, przy zachowaniu przez Zamawiającego procedury zamówienia, o której 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. O odstąpieniu od umowy Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie, listem 

poleconym. 

5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego w wysokości przewyższającej kary umowne. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 
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8. Poszczególne kary umowne są od siebie niezależne i mogą być dochodzone kumulatywnie. 

§ 8 

1. Wszelkie powiadomienia oraz inną korespondencją związaną z realizacją niniejszej umowy, należy kierować na adresy Stron, 

wskazane na wstępie niniejszej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz Kodeksu cywilnego. 

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. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku braku porozumienia, spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

zmian wskazanych w § 5 ust. 2 umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy: Formularz oferty Wykonawcy wraz z  Formularzem cenowym. 

                   
ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 

 


