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1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu 

WZÓR UMOWY  Nr .................... 
 
 zawarta w dniu ..................... pomiędzy: 

• z siedzibą w 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73 
• wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o 

numerze  KRS 0000058568   
• NIP 644-25-21-816 
• REGON 273572779 
• Kapitał zakładowy spółki: 37 908 000,00 zł 

reprezentowaną przez: 
1. Marka Pikułę          – Prezesa Zarządu,  
2. Dorotę Nowak        – Członka Zarządu 
 
zwanym dalej Zamawiającym, a 
 

2. Firmą ...............................................................................................................  
• z siedzibą w  ...................................................................................................... 
• zarejestrowaną w ............................................................................................... 
• NIP  
• REGON  
• Kapitał zakładowy spółki 

reprezentowaną przez: 
1. .......................................................................  
2. ...................................................................... 

 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca, wyłoniony w drodze postępowania prowadzonego w formie 
przetargu otwartego, zgodnie z ,,Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, 
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aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych”, w ramach niniejszej 
umowy, zobowiązuje się dostarczyć oraz zamontować Zamawiającemu 
kompletną linię diagnostyczną układów zawieszenia oraz układów 
hamulcowych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5 
tony. 

2. Linia diagnostyczna musi spełniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 
 z późniejszymi zmianami). 

3. Linia diagnostyczna oraz urządzenia wchodzące w skład linii diagnostycznej 
muszą posiadać certyfikat zgodności ITS lub innej upoważnionej do tego typu 
certyfikacji jednostki. 

4.  Linia diagnostyczna oraz jej wyposażenie dodatkowe muszą posiadać 
oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z 
wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. 
U. 2017, poz. 1226). 

5. Linia diagnostyczna będzie zgodna z przedstawioną ofertą, stanowiąca 
załącznik nr I do niniejszej umowy.  

§ 2 
Termin i miejsce realizacji dostawy i montażu przedmiotu umowy 

 
1. Ustala się końcowy terminy wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 

z zastrzeżeniem ust 2, do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy, jednak nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2017r. 

2. Termin ujęty w ust. 1 nie uwzględnia czasu trwania procedur administracyjno-
prawnych oraz oczekiwania na prawomocne przyjęcie „zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę” o którym mowa § 3 ust. 2 pkt 1). 
Procedury te będą realizowane zgodnie z narzuconymi terminami przez 
stosowne urzędy i instytucje oraz KPA. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie określonym 
w ust.1 w siedzibie  Zamawiającego,  PKM Sp. z o.o w Sosnowcu 
zlokalizowanej w 41-219 Sosnowcu, przy ul. Lenartowicza 73, zwanej dalej 
„siedzibą Zamawiającego”. 
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§ 3 

Warunki realizacji dostawy i montażu przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o rozpoczęciu 
montażu kompletnej linii diagnostycznej w siedzibie Zamawiającego, w 
terminie siedmiu dni. 

2. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 
1) przygotować i złożyć kompletny wniosek „zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę” w Wydziale Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Sosnowiec, 

2) do wyznaczenia na cały okres trwania umowy osoby pełniącej 
funkcję Kierownika Robót, posiadającej uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń. 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby do pełnienia powyższej 
funkcji stanowią załącznik nr VI do umowy. 

3. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 4 przekaże Wykonawcy teren miejsca 
montażu w terminie do 7 dni po upływie czasu na prawomocne przyjęcie 
„zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę”, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1). 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy 
zobowiązany jest do:   

1) przekazania imiennej listy pracowników wykonujących czynności 
przy realizacji przedmiotu umowy oraz do  dokonania  
natychmiastowej jej aktualizacji w zależności od zmian w stanie 
osobowym; pracownicy ci zobowiązani są zwrócić się (przed 
rozpoczęciem prac związanych z realizacją przedmiotu umowy) do 
właściwej komórki BHP Zamawiającego celem ich przeszkolenia w 
zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy występujących 
podczas wykonywania przedmiotu umowy; potwierdzenie 
przeszkolenia Wykonawca musi uzyskać w formie pisemnej, 

2) uzyskania od Zamawiającego przepustek okresowych dla swoich 
pracowników, 

3) wyposażenia pracowników w identyfikatory oraz oznakowanie ubrań 
roboczych w nazwę firmy. 

4) dostarczenia Zamawiającemu: 
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a) projektu rozmieszczenia urządzeń składających się na linię 
diagnostyczną w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

b) rysunków technicznych fundamentów poszczególnych urządzeń  
z zaznaczeniem przyłączy,  

c) rysunków technicznych dotyczących poprowadzenia przyłączy  
i mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania linii 
diagnostycznej. 

d) przygotowania i przekazania Zamawiającemu schematów 
elektrycznych zasilania, sterowania i sygnalizacji linią 
diagnostyczną. 

Wszelkie instalacje nie mogą być prowadzone powierzchniowo na posadzce 
oraz ścianach. 

5. Wszelkie prace objęte przedmiotem umowy będą prowadzone w czasie 
normalnej pracy zajezdni. Wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób, 
aby  nie zakłócać więcej niż jest to konieczne warunków pracy pracowników 
zakładu Zamawiającego. Zabezpieczenie BHP i P.POŻ. spoczywa na 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność materialną za mienie 
Zamawiającego, zniszczone  w trakcie prowadzonych prac. 

7. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
utrzymanie porządku w miejscu prowadzonych prac. W przypadku nie 
wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy o nieprawidłowościach i wyznaczeniu terminu 
ich usunięcia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych 
obowiązków i obciążenia kosztami  Wykonawcy poprzez potrącenia z faktury 
o której mowa w § 8 ust. 2. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się oraz do bezwzględnego 
przestrzegania, w trakcie realizacji przedmiotu  niniejszej umowy, zasad 
zawartych w załączniku nr II do niniejszej umowy. 

9. Po zakończeniu prac związanych z montażem i uruchomieniem przedmiotu 
umowy, Wykonawca usunie wszystkie zbędne materiały i urządzenia. 
Wykonawca pozostawi miejsce i teren montażu w stanie uporządkowanym, 
czystym i bezpiecznym. Wykonawca na swój koszt usunie wszystkie 
ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 

10. Wykonawca przez cały czas trwania umowy oraz czas trwania gwarancji na 
przedmiot umowy zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.  
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a) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin 
zakończenia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, nie 
później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu 
jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

b) zakres ubezpieczenia obejmować winien również szkody wyrządzone przez 
wszystkich podwykonawców. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy własnymi 
siłami lub z udziałem Podwykonawców/Poddostawców zaakceptowanych 
przez Zamawiającego: 
a) niedopuszczalne jest podzlecenie całości lub głównych elementów 

przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
b) przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie finalnego wyboru 

Poddostawcy/Podwykonawcy, Wykonawca musi otrzymać akceptację 
Zamawiającego. W przypadku drobnych elementów lub usług, 
Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców/Poddostawców wybranych 
według swojego uznania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania, swoich Podwykonawców/Poddostawców oraz 
ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy, 

c) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą/Poddostawcą, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu posiadanych kwalifikacji i uprawnień 
Podwykonawcy/Poddostawcy. 

12. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców/Poddostawców za zgodą 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na 3 dni 
przed datą upływu płatności faktury, dokumentów finansowych 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia za zlecone prace montażowe 
Podwykonawcą/Poddostawcą oraz za zakup i dostawę materiałów za cały 
zafakturowany przez Wykonawcę zakres prac montażowych lub inne 
dokumenty potwierdzające zapłatę Podwykonawcą/Poddostawcą i 
Poddostawcą (tj. potwierdzenia sald, oświadczenia podwykonawców i 
poddostawców o uregulowaniu płatności, porozumienia kompensacyjne). W 
przypadku nie przedłożenia w/w dokumentów finansowych Zamawiający ma 
prawo wstrzymać zapłatę faktury, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia. Jeżeli pomimo dopełnienia formalności, o których mowa 
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powyżej okaże się, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną za 
zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcą/Poddostawcą na podstawie przepisu 
art. 6471 § 5 k.c., Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu 
zapłaconą przez niego kwotę Podwykonawcą/Poddostawcą w terminie 3-dni 
od dnia wezwania do zapłaty, a w przypadku gdy zapłata całego 
wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze nie nastąpiła lub nie zwrócono 
Wykonawcy kaucji gwarancyjnej – Zamawiający potrąci wypłaconą 
Podwykonawcą/Poddostawcą kwotę z wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy.    

13. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do zbadania 
terenu prowadzenia prac i zapoznania się z wszystkimi 
warunkami/utrudnieniami związanymi z prowadzeniem prac na terenie 
czynnej zajezdni. Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
czy też przesunięcia uzgodnionej daty zakończenia przedmiotu umowy z 
powodu błędnej interpretacji jakichkolwiek danych związanych z miejscem 
prowadzenia prac. 

14.  Wykonawca ustanawia Kierownika Robót posiadającego uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń w osobie: 

   - …………………………………………………………………. 
15.  W przypadku zmiany Kierownika Robót o którym mowa w ust. 2 pkt 2 

umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia danych personalnych 
oraz stosownych uprawnień nowego Kierownika Robót, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w ust. 2 pkt 2, Zamawiającemu nie później niż 
w dniu poprzedzającym dokonanie niniejszej zmiany. 

 
§ 4 

Warunki odbioru przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający zostanie powiadomiony przez Wykonawcę o terminie odbioru 
przedmiotu umowy z dwudniowym wyprzedzeniem. 

2. Przekazanie przez Wykonawcę linii diagnostycznej Zamawiającemu nastąpi 
w dwóch etapach: 

1) etap I – wstępny odbiór techniczny linii diagnostycznej dokonany  
przez upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego (maksimum 5 
osób) obejmujący w szczególności: 
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a) przeprowadzenie wszelkich prób ruchowych i obciążeniowych 
linii diagnostycznej, w tym przypadku na Wykonawcy ciąży 
obowiązek pierwszego uruchomienia linii diagnostycznej oraz 
zademonstrowania Zamawiającemu wszelkich funkcji pracy linii 
diagnostycznej, 

b) odbiór i weryfikacja zgodności z dostarczoną linią diagnostyczną 
dokumentacji określonej w §5 niniejszej umowy, 

c) weryfikacja jakości wykonania linii diagnostycznej, 
2)  etap II – końcowy odbiór linii diagnostycznej nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, a jego zakres obejmuje w szczególności: 
a) weryfikację usunięcia ewentualnych wad, usterek lub braków 

stwierdzonych podczas I etapu odbioru, 
b) przekazanie linii diagnostycznej odbędzie się wyłącznie w dni 

robocze, w godzinach:600 – 1300. 
3.  Ewentualne wady, usterki lub braki ( i niezgodności) w dokumentacji 

określonej w § 5 niniejszej umowy, stwierdzone przy odbiorze usuwane będą 
przez Wykonawcę i wstrzymują one końcowy odbiór linii diagnostycznej, aż 
do czasu usunięcia tych wad, usterek lub braków w/w dokumentacji.  

4. Strony umowy postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad. 

5. Za końcowy odbiór linii diagnostycznej uznaje się odbiór linii diagnostycznej 
bez wad i usterek, co potwierdza się w protokole końcowym stwierdzeniem: 
„Wynik odbioru pozytywny”. 

6. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od przedmiotowej umowy przez 
Zamawiającego, w trybie natychmiastowym obowiązany jest realizować 
przedmiot umowy w sposób uwzględniający ewentualne zmiany przepisów 
prawa, jakie nastąpiły w okresie pomiędzy zawarciem przedmiotowej umowy, 
a jej wykonaniem. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia 
Zamawiającemu linii diagnostycznej spełniającej wymagania określone wyżej 
wymienionymi przepisami, jak również dokumentów, o których mowa w § 1 
ust. 2, 3 i 4 niniejszej umowy. 
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§ 5 
 

W ramach dostawy i montażu przedmiotu umowy Wykonawca, bez 
dodatkowych opłat dostarczy Zamawiającemu1

1. Wraz z dostarczoną (na zasadach określonych w § 4 ust. 2) linią 
diagnostyczną Wykonawca dostarczy sporządzoną w języku polskim: 

: 

1) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogu, o którym mowa w § 
1 ust.  3 i 4 niniejszej umowy, 

2) książkę gwarancyjną,  
3) bezterminową licencję na oprogramowanie do obsługi zamontowanej 

linii diagnostycznej. 
2. Na 14 dni przed upływem terminu określonego § 2 ust.1 niniejszej umowy,  

trzy egzemplarze papierowe oraz wersję elektroniczną sporządzonej w języku   
    polskim dokumentacji technicznej linii diagnostycznej zawierającej: 

1) zestawienie zastosowanych płynów technicznych i olejów 
eksploatacyjnych oraz ich odpowiedników, 

2) schemat instalacji elektrycznej powykonawczej (schematy elektryczne 
zasilania, sterowania i sygnalizacji linią diagnostyczną) i hydraulicznej 
linii diagnostycznej, 

3) wykaz interwałów obsług technicznych, przypisanych im czynności 
oraz wymian materiałów eksploatacyjnych, 

4) katalog części zamiennych linii diagnostycznej, 
5) dokumentację techniczno – ruchową (DTR), 
6) instrukcję obsługi i eksploatacji uwzględniającą instalowanie, obsługę, 

konserwację, naprawy i demontaż, 
7) oświadczenie o tym, że linia diagnostyczna spełnia wymogi 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 
1228 z późniejszymi zmianami). 

8) dokumenty powykonawcze wraz z wynikami pomiarów ochrony 
przeciwporażeniowej. 

                                                           
1 W sytuacji gdy dokumenty, o których mowa w § 1 zostały dołączone na etapie składania oferty przez 

Wykonawcę, Wykonawca ten zostaje zwolniony z obowiązku powtórnego składania tych samych dokumentów 

na etapie podpisywania umowy z Zamawiającym. 
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§ 6 
Warunki gwarancji przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca na dostarczoną linię diagnostyczną udziela …2

2. Zobowiązania gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę, a po 
dwukrotnej bezskutecznej naprawie , poprzez wymianę danego urządzenia lub 
części na nowe, wolne od wad. 

 miesięcy 
gwarancji. 

3. Usterki lub wady stwierdzone (w okresie gwarancji) podczas eksploatacji linii 
diagnostycznej Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do 7 dni, licząc 
od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

4. Wszelkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał w formie pisemnej 
(faxem) pod numer …………………………… lub e-mail …………………. 

5. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt 
Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w 
tym zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 
usterek. 

7. Udzielona gwarancja ulega przedłużeniu o czas (liczbę dni) pozostawienia 
linii diagnostycznej w naprawie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usług serwisowych przez okres 
co najmniej 10 lat, licząc od dnia dostawy linii diagnostycznej. 

9. Okres gwarancji liczony jest od daty protokolarnego „pozytywnego” odbioru  
linii diagnostycznej (protokolarnego „pozytywnego” tj. odbioru podczas 
którego spisano protokół zawierający stwierdzenie: „Wynik odbioru 
pozytywny”). 

10.  Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne, materiałowe oraz prace 
instalacyjne i montażowe, szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone 
w dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 2. 

11.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
także po upływie terminów gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę 
przed upływem tych terminów. W tym przypadku roszczenia Zamawiającego 

                                                           
2 Minimalny okres gwarancji zostanie wprowadzony zgodnie z informacją zawartą w ofercie Wykonawcy. 
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wygasają w ciągu roku. 
12.  W okresie gwarancji, Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez 

Wykonawcę w ramach ceny określonej w § 8 ust. 1 umowy. W zakresie 
prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z 
okresowymi przeglądami linii diagnostycznej i wymianą niezbędnych jej 
elementów w celu zachowania sprawnego działania przedmiotu umowy. 

13.  W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację 
oprogramowania. 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez okres co najmniej 10 lat, 
licząc od dnia dostawy linii diagnostycznej bieżący dostęp do zakupu 
części zamiennych. 

2. Części zamienne, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania 
zamówienia od Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
1. Całkowita cena transakcji (cena oferty) wynosi …………………….. zł 

(słownie: …………………………….złotych), w tym podatek VAT 
……………………zł (słownie………………………………..… złotych). 

2. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowić: 
podpisany przez Zamawiającego końcowy protokół odbioru (zawierający 
stwierdzenie: „Wynik odbioru pozytywny”), o którym mowa w § 4 ust. 5, 
oraz dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 
niniejszej umowy.   

3. Zamawiający dokona zapłaty  należności przelewem bankowym na konto 
Wykonawcy nr …………………............................, w terminie do 30 dni 
licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo 
wystawioną fakturę co najmniej na 23 dni przed terminem płatności pod 
rygorem utraty prawa naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres 
od trzydziestego pierwszego dnia od wystawienia faktury do dwudziestego 
trzeciego dnia po otrzymaniu jej przez Zamawiającego. 
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5. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami zobowiązuje się on do wyrównania 
Zamawiającemu udokumentowanej szkody powstałej w wyniku  ustalenia 
zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na 
Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z 
prawomocnych decyzji. 

6. Wykonawca nie ma prawa do cesji praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy, cesja praw i obowiązków może nastąpić wyłącznie za 
uprzednią zgodą drugiej Strony Umowy (Zamawiającego) – udzieloną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian ceny określonej 
w ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT; w takim 
przypadku zwiększeniu lub zmniejszeniu (odpowiednio do zmiany stawek 
VAT) ulegnie całkowita cena transakcji w oparciu o ceny jednostkowe 
urządzeń wchodzących w skład linii diagnostycznej. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do 
otrzymania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej                     
NIP 644-25-21-816. 
 

§ 9 
Kary umowne 

 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę i montaż przedmiotu umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny o 
której mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

2) w przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 15 
dni: 

a) wysokość kar umownych, obliczanych zgodnie z pkt 1, ulega 
podwojeniu, 

b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w 
trybie natychmiastowym, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 5% ceny, o której mowa w § 8 ust.1, 
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4) za nieterminowe dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji, o 
której mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł za sam fakt 
wystąpienia opóźnienia. Zapłacenie tej kary nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku dostarczenia tej dokumentacji. 

5) za opóźnienia w usunięciu wad gwarancyjnych bądź z tytułu rękojmi 
w terminie określonym w § 6 ust. 3 - w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

6) za nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w § 3 
umowy polegające na: 
a) nieprawidłowym zabezpieczeniu terenu montażu przedmiotu 

umowy, o których mowa w § 3 ust. 4 za każdy stwierdzony 
przypadek  w wysokości 500 zł, 

b) za brak ogólnego porządku na terenie miejsca montażu, o którym 
mowa w § 3 ust. 7 za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 
100 zł, 

c) za brak lub niewłaściwe przygotowanie i wykonanie wszelkich prób 
wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa - za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 1000 zł, 

d) za wprowadzenie na teren zajezdni pracowników bez przepustek 
lub nie uczestniczących w szkoleniu BHP i P.poż. o których mowa 
w § 3 ust.4 pkt 1 i 2 za każdy stwierdzony pojedynczy przypadek w 
wysokości 100 zł, 

e) za brak wyposażenia swoich pracowników (lub podwykonawców) 
w ujednolicone mundury (ubrania robocze) z logo firmy na terenie 
zajezdni autobusowej za każdy stwierdzony pojedynczy przypadek 
w wysokości 100 zł. 

Pojedynczy przypadek o którym mowa w pkt. 6 literze d i e rozumiany jest 
jako jeden pracownik nie posiadający jednego wymaganego elementu. Jeśli 
jeden pracownik nie posiada jednocześnie: przepustki, szkolenia BHP, 
ujednoliconego ubrania roboczego i loga firmy na tym że ubraniu roboczym 
to za każdy wymieniony element zostanie naliczona kara w wysokości 100 zł, 
co łącznie będzie wynosiło 400 zł. 

2. Stwierdzone przez Zamawiającego przypadki nie wywiązania się Wykonawcy 
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z obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 6 Zamawiający zobowiązuje się 
zgłaszać Wykonawcy faksem na nr: ………………… lub e-mailem na adres 
mailowy:………………… w terminie do 5 (pięciu) dni licząc od momentu 
powzięcia informacji o nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązków oraz 
potwierdzić ten fakt na piśmie w terminie do 7 (siedmiu) dni. 

3. Za nieterminowe uregulowanie należności Zamawiający zapłaci odsetki 
ustawowe według obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4. Należności  za kary umowne mogą być rozliczane poprzez kompensatę w 
terminach płatności faktur za wykonaną dostawę. 

5. W przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej 
kary umownej strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca na własny koszt przeszkoli 16 pracowników serwisu 

Zamawiającego w zakresie umożliwiającym prawidłowe i bezpieczne 
obsługiwanie linii diagnostycznej. 

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi wg 
harmonogramu ustalonego z Zamawiającym (szkoleni pracownicy zostaną 
podzieleni na grupy 4 osobowe) w terminie do 15 dni, licząc od dnia dostawy 
i montażu linii diagnostycznej do Zamawiającego. 

3. Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin szkolonym 
pracownikom z zakresu przeprowadzonego szkolenia (test praktyczny i 
teoretyczny) oraz potwierdzi fakt odbycia szkolenia i egzaminu stosownym 
zaświadczeniem wystawionym indywidualnie dla każdego przeszkolonego 
pracownika. 

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi w siedzibie 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu dostarczonej linii diagnostycznej. Dla 
potrzeb szkolenia Zamawiający zapewni salkę szkoleniową oraz dla potrzeb 
zajęć praktycznych podczas szkolenia, autobusy. 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

………………………..w wysokości 3% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 
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umowy, co stanowi kwotę …………………… zł.  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, zostanie 

zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i 
uznania  przez Zarząd Spółki, że zamówienie to zostało należycie wykonane.  

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, 
Zamawiający pozostawi 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.  

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż 
w piętnastym dniu po upływie rękojmi za wady w zakresie przedmiotu 
umowy. 

§ 12 
Normy ISO w Spółce 

 
1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany System 

Zarządzania zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2004, PN-
N 18001: 2004. 
Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu 
trwania umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami  
określonymi w „Zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz ochrony środowiska 
obowiązujących na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o.o., stanowiących 
załącznik nr II do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że funkcję koordynatora do zagadnień określonych 
w ust. 1 pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania. 

3.  Zamawiający ustanawia: 
1) Właściciela procesu dostaw w osobie:: 

- …………………………………………….. 
2) Koordynatora dostawy w osobie:  

- ………………………………………………. 
4. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów sprawie realizacji niniejszej 

umowy w osobie …………………………… tel. ……………………….. 
 

§ 13 
Rozwiązanie umowy 

 
1. Jeżeli rozpoczęcie realizacji lub zakończenie całości przedmiotu umowy 

opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest 
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wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może 
rozwiązać umowę, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

2. Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadku: 
1) zaistnienia podstaw ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku 

Wykonawcy na rzecz wierzycieli, 
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie 

likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 
4) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji prac montażowych objętych 

niniejszą umową, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty wezwania go przez 
Zamawiającego, 

5) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie 
przerwania wykonywania prac montażowych i nie podjęcia ich w ciągu 7 
dni od daty wezwania go przez Zamawiającego, 

7) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności 
rozumiane jako: 
a) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją 

projektową, rozumianą jako § 3 ust. 4 pkt 4 lit. a, b, c, d oraz 
przedstawionym zgłoszeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1. 

b) zastosowanie przy realizacji przedmiotu umowy materiałów nie 
posiadających odpowiednich certyfikatów, dopuszczeń lub cech 
jakościowych, 

3. W razie rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 
Wykonawca w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez 
Zamawiającego o rozwiązaniu umowy jest zobowiązany do: 
1) sporządzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego  zakresu 

wykonanych prac (lub inwentaryzację prac),  
2) przekazania terenu montażu linii diagnostycznej Zamawiającemu,  
3) zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w § 8 ust. 1, co nie pozbawia Zamawiającego 
prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara 
umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody, 

4. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie 
Zamawiającego. 
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5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych 
w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo sporządzić na własną 
rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację prac montażowych oraz protokół 
przekazania terenu montażu przedmiotu umowy, zawiadamiając na piśmie o 
tym Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji 
prac na koszt dotychczasowego Wykonawcy. 

6. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma 
obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac montażowych i 
zabezpieczenia niezakończonych prac oraz terenu montażu przedmiotu 
umowy. 

7. W razie rozwiązania umowy wykonane prace, prace tymczasowe oraz 
materiały i sprzęt stanowią własność Zamawiającego i pozostaną w jego 
dyspozycji. 

8. Jeżeli Zamawiający rozwiązał umowę z winy Wykonawcy to Zamawiający 
sprawdzi zakres prac montażowych wykonanych przez Wykonawcę oraz 
wyceni wartość wykonanych prac montażowych. Dodatkowymi kosztami 
stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w odniesieniu do prac montażowych od realizacji, których odstąpiono, a ceną 
wynegocjowaną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży 
dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów 
Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji prac 
montażowych określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku 
powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia 
przedmiotu umowy z określeniem kwoty jaka pozostała do uregulowania z 
tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole 
inwentaryzacji. 

 
 

§14 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności chyba, że umowa stanowi inaczej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 
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przepisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu 
cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

 
§ 15 

 
Załączniki stanowiące integralną część  umowy 

 
1. Załącznik nr I  - Oferta Wykonawcy (dokument dołączony na 

etapie  podpisywania  umowy), 
2. Załącznik nr II - Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,  

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony 
środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. 
z o. o., 

3. Załącznik nr III - Rozdział I SIWZ (załączony na etapie podpisywania 
umowy), 

4. Załącznik nr IV - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia (dokument 
załączony na etapie podpisywania umowy), 

5. Załącznik nr V - Schemat lokalizacji linii diagnostycznej, 
6. Załącznik nr VI - Uprawnienia kierownika robót (dokument dołączony na 

etapie  podpisywania  umowy). 
. 
 
 
 
 
Wykonawca:        Zamawiający:     
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