
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
(Projekt) 

 
UMOWA nr ……………. 

 
zawarta w Zielonej Górze w dniu …………………... pomiędzy: 
 
Województwem Lubuskim, Zielona Góra, ul. Podgórna 7, NIP 973 – 05 – 90 – 332,  
REGON 977 895 931 reprezentowanym przez: 
  
……………….  – ………………….. Województwa Lubuskiego 
……………….  – …………………...Województwa Lubuskiego 
     
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – Józefy Chaleckiej 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
…………………………………………….,  
…………………………………………….,  NIP ………………………   
 
REGON ……………………… reprezentowanym/ą przez: 
 
1. ……………………………………. 
2. ……………………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
 
na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) tj. po przeprowadzeniu postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę czterech pojazdów szynowych 

z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich – zwanych dalej „pojazdami” lub 
„przedmiotem umowy”. 

2. Pojazdy zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiającego określonymi 
w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

§ 2 Sposób realizacji przedmiotu umowy 

  
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie pojazdy objęte niniejszą umową w terminie 

do dnia 13.12.2013r.  włącznie z  obowiązkiem, o którym mowa w ust. 14, przy czym: 

a) pierwszy pojazd w terminie do dnia ……………………………. 

b) drugi pojazd w terminie do dnia ………………………………... 



 

 

c) trzeci pojazd w terminie do dnia ………………………………. 

d) czwarty pojazd w terminie do dnia ……………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, do dostarczenia Zamawiającemu 
w terminie 24 miesięcy od dnia  dostarczenia każdego z pojazdów, dokumentów potwierdzających 
uzyskanie świadectwa homologacji, umożliwiającego eksploatację pojazdów na terenie Niemiec, 
wydanego przez Federalny Urząd Kolejowy (EBA).  

3. W przypadku konieczności wyłączenia danego pojazdu z eksploatacji, z przyczyn bezpośrednio 
związanych z uzyskaniem homologacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu na okres tego wyłączenia, pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż 
wymagane w SIWZ. 

4. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa, a Wykonawca  
w dniu odbioru każdego pojazdu złoży pisemne oświadczenie, iż przedmiot umowy został 
wykonany prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa i normami i nadaje się do prawidłowego 
użytkowania. W razie istotnej zmiany przepisów prawa dotyczących zagadnień objętych 
przedmiotem umowy możliwe jest dokonanie zmian w umowie w tym zakresie. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zostaną wykonane wszystkie badania i próby pojazdu 
przewidziane odpowiednimi przepisami prawa i Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru (WTWiO).  

6. Pojazd, po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 5, podlega próbom przewidzianym 
stosownymi przepisami i odbiorowi komisarycznemu przez uprawnionego Komisarza Odbiorczego. 
Wszelkie koszty związane z odbiorami komisarycznymi na każdym etapie produkcji pojazdów 
ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca w dniu odbioru każdego pojazdu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
Świadectwo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dopuszczenia do eksploatacji danego typu 
pojazdu kolejowego oraz inne dokumenty umożliwiające użytkowanie pojazdu, w tym dokument 
gwarancji innej niż udzielona przez Wykonawcę oraz Świadectwo sprawności technicznej. 

8. Wykonawca opracuje i w imieniu Zamawiającego zatwierdzi w Urzędzie Transportu Kolejowego 
Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU), którą Zamawiający otrzyma najpóźniej w dniu 
określonym w ust.1. 

9. W terminie odbioru każdego pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu jego Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) oraz Dokumentację Techniczno – Ruchową (DTR) 
obejmującą w szczególności: przepisy bezpieczeństwa, charakterystykę techniczną, opis 
rozplanowania pojazdu, szczegółowy opis podzespołów. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 
Kontrola poszczególnych etapów prac zostanie uzgodniona każdorazowo przez Strony umowy. 

11. Końcowy odbiór każdego pojazdu nastąpi komisyjnie w siedzibie Wykonawcy przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz wskazanego przez 
Zamawiającego przedstawiciela przyszłego użytkownika pojazdu, zwanego dalej Użytkownikiem. 



 

 

O gotowości wydania każdego pojazdu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni 
przed terminem wydania. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. 

12. Wykonawca dostarczy każdy pojazd, w stanie jak w dniu odbioru i na własne ryzyko, na własny 
koszt (w tym koszt ubezpieczenia pojazdu na czas przejazdu) do stacji kolejowej wskazanej przez 
Zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez 
istotnych zastrzeżeń. 

13. Zamawiający ma prawo do odmowy odbioru pojazdu, gdy jego stan techniczny i prawny 
uniemożliwia jego właściwe i prawidłowe użytkowanie. 

14. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, w ramach realizacji przedmiotu umowy, do 
przeszkolenia – instruktażu 30 pracowników wytypowanych przez Użytkownika z zakresu obsługi, 
utrzymania i konserwacji autobusu szynowego do poziomu utrzymania P1, w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Użytkownika i uzgodnionym z Zamawiającym i z Wykonawcą, jednak nie 
później niż do dnia odbioru pierwszego pojazdu. Termin zostanie wyznaczony co najmniej 30 dni 
przed odbiorem pojazdu. Z czynności szkolenia zostanie sporządzony protokół oraz zostanie 
wystawiony przez Wykonawcę certyfikat ważny co najmniej w okresie gwarancji na pojazd. 

 
 

§ 3 Wynagrodzenie i sposób płatności 

 
1. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację wszystkich postanowień niniejszej umowy wynosi: 

netto: ………………… zł (słownie: ………………………………… zł) 

podatek VAT: …………………. zł (słownie: ………………………. zł) 

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

2. Po dostarczeniu każdego z pojazdów Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości: 

a)  Pierwszy pojazd: 

netto: ………………… zł (słownie: ………………………………… zł) 

podatek VAT: …………………. zł (słownie: ………………………. zł) 

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

b) Drugi pojazd: 

netto: ………………… zł (słownie: ………………………………… zł) 

podatek VAT: …………………. zł (słownie: ………………………. zł) 

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

c) Trzeci pojazd: 

netto: ………………… zł (słownie: ………………………………… zł) 



 

 

podatek VAT: …………………. zł (słownie: ………………………. zł) 

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

d) Czwarty pojazd: 

netto: ………………… zł (słownie: ………………………………… zł) 

podatek VAT: …………………. zł (słownie: ………………………. zł) 

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

3. Wykonawca wystawi fakturę częściową za wykonanie każdego z pojazdów, płatną na rachunek 
Wykonawcy nr ……………………………… z terminem płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury 
do Zamawiającego, pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. 
podpisaniu przez Zmawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §2 ust. 11, 
bez istotnych zastrzeżeń, oraz protokołu z przeprowadzonego przeszkolenia, o którym mowa w §2 
ust 14.  

4. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, w tym kosztów uzyskania stosownych 
zezwoleń, transportu do Zamawiającego oraz ubezpieczenia pojazdu na czas tego transportu. 

 
 

§ 4 Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie przedmiotu umowy 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odpowiednio karę umowną: 

a) za każdy dzień opóźnienia w dostawie pojazdu - w wysokości 0,4% wynagrodzenia 
umownego brutto za dany pojazd,  

b) za odstąpienie od umowy w całości lub w części, z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 20% odpowiednio całości lub części wynagrodzenia 
umownego brutto, 

c) za niewykonanie umowy w całości lub w części, z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 20% odpowiednio całości lub części wynagrodzenia 
umownego brutto, 

d) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad pojazdu powstałych w okresie gwarancji 
w terminie 72 godzin lub w innym ustalonym terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, - w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto danego pojazdu, za każdy dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% ceny brutto tego pojazdu. 

e) za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2  Umowy – 
w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto za dany pojazd, za każdy dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 40% ceny brutto tego pojazdu. 



 

 

f)     za niezapewnienie pojazdu zastępczego w sytuacji opisanej w § 2 ust. 3  Umowy – 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto danego pojazdu, za każdy dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% ceny brutto tego pojazdu 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić na 
zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,  przewyższającego karę umowną. 

 
 

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 3% łącznej wartości 
wynagrodzenia, co stanowi  ……………………. zł zostało wniesione w formie 
……………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie obejmuje okres rękojmi za wady.  

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% wartości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od 
dnia odbioru ostatniego pojazdu i stwierdzenia należytego wykonania umowy. 

6. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30% wartości zabezpieczenia nastąpi 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego z dostarczonych pojazdów.   

 
 

§ 6 Gwarancja 

1. Wykonawca jako gwarant, gwarantuje prawidłową pracę każdego pojazdu przez okres  
……… miesięcy (gwarancja jakości), której bieg liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru, 
o którym mowa w §2 ust. 11, bez zastrzeżeń.  

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja dotyczy w szczególności: 

a) bezawaryjnej pracy autobusu szynowego, 

b) powłok malarskich,  

c) zestawów kołowych,  

d) wózków kompletnych, 

e) zespołu napędowego, 

f) systemu sterowania i elektroniki pokładowej, 

g) układu hamulcowego, 



 

 

h) zespołów drzwiowych,  

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone pojazdy są wolne od wad konstrukcyjnych, 
wykonawczych, materiałowych i montażowych, a parametry techniczne są zgodne 
z wymaganiami technicznymi pojazdu określonymi w SIWZ. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady pojazdów powstałe w okresie gwarancji z jego 
winy, spowodowane niewłaściwą jakością wykonanych prac, w tym za zastosowanie przy 
budowie pojazdów niewłaściwych materiałów i niewłaściwych technologii. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje normalnego zużycia bądź pogorszenia stanu 
pojazdów w wyniku eksploatacji lub eksploatacji niezgodnej z DTR prowadzoną przez 
Użytkownika pojazdu. 

6. Gwarancja nie obejmuje elementów pojazdu, które zgodnie z ich przeznaczeniem technicznym, 
przy zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji uległy naturalnemu zużyciu w trakcie 
eksploatacji, a w szczególności: piór wycieraczek, żarówek, bezpieczników, tarcz 
hamulcowych, okładzin ciernych, wyłączników, elementów gumowych i szklanych, wkładów 
filtrów oleju i powietrza, powierzchni tocznych kół zestawów kołowych oraz olejów i płynów 
eksploatacyjnych, obić siedzeń, wykładzin podłogowych itp. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną, w czasie nie dłuższym niż 72 
godziny od chwili zgłoszenia naprawy przez Użytkownika pojazdu lub w innym, ustalonym 
z Użytkownikiem pojazdu w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia naprawy, terminie i miejscu. 
Po bezskutecznym upływie tego terminu, w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do 
naprawy, Zamawiający ma prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, co nie wyłącza prawa do naliczania kary umownej za okres do czasu takiego 
zlecenia. 

8. Zgłoszenie naprawy musi nastąpić faksem lub drogą e-mail za potwierdzeniem odbioru. Czas 
naprawy liczy się od momentu otrzymania powiadomienia. Jeżeli Wykonawca otrzyma faks lub 
e-mail od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00, w sobotę lub inny dzień wolny od pracy, 
czas naprawy biegnie od godziny 8:00 następnego dnia roboczego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu pojazdu w przypadku, gdy 
dwie wcześniejsze jego naprawy, dotyczące tego samego elementu, nie przyniosły rezultatu. 
Przeprowadzone przez Wykonawcę prace naprawcze zostaną potwierdzone na piśmie, 
z określeniem zakresu uszkodzenia, sposobu naprawy oraz wskazaniem czy była to naprawa 
istotna. 

10. W przypadku wymiany wadliwych elementów pojazdu na wolne od wad, na wniosek 
Wykonawcy elementy wadliwe mogą zostać jemu zwrócone na jego koszt w uzgodnionym 
przez strony terminie. 

11. Napraw gwarancyjnych dokonują specjaliści Wykonawcy lub inny podmiot pisemnie uznany 
przez Wykonawcę. Użytkownik pojazdu umożliwi specjalistom Wykonawcy na bezpłatne 
korzystanie z pomieszczeń warsztatowych, magazynowych, urządzeń technicznych i środków 
energetycznych niezbędnych dla wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu. W przypadku 
braku ww. opisanych warunków Wykonawca przetransportuje pojazd do własnego warsztatu na 



 

 

własny koszt.  

12. Specjaliści Wykonawcy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy i organizacji 
pracy Użytkownika pojazdów. W przypadku konieczności wykonania napraw gwarancyjnych 
poza terenem województwa lubuskiego, Wykonawca na swój koszt zapewnia transport swoich 
specjalistów oraz narzędzi i części zamiennych do miejsca postoju pojazdu. 

13. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest systematycznie wykonywać konserwację i przeglądy 
powłok lakierniczych i galwanicznych pojazdu zgodnie z wymaganiami DTR. Naprawy 
uszkodzeń mechanicznych dokonuje Serwis Wykonawcy lub serwis autoryzowany przez 
Wykonawcę. 

14. Wykonawca może nie uznać reklamacji w przypadkach gdy: 

a) niesprawność pojazdu w okresie gwarancyjnym nastąpi na skutek niewłaściwej 
eksploatacji tj. niezgodnej z wymaganiami DTR i DSU pojazdu, dostarczonymi przez 
Wykonawcę, 

b) elementy mają zerwane lub uszkodzone plomby Wykonawcy lub producenta, albo gdy 
oryginalne elementy zostaną podmienione, 

c) używane są niewłaściwe materiały eksploatacyjne oraz dokonywane są zmiany 
konstrukcyjne nie uzgodnione pisemnie z Wykonawcą, 

d) niesprawność pojazdu nastąpi na skutek działania siły wyższej, wypadku, wandalizmu, 
dewastacji oraz działań nadzwyczajnych czynników zewnętrznych i czynników 
atmosferycznych, takich jak np.: kamienie, żwir, grad, agresywne związki chemiczne, 

e) brak jest potwierdzenia czynności obsługowych i konserwacyjnych w książce pojazdu bądź 
wykonano wadliwą naprawę przez Użytkownika lub stronę trzecią. 

15. Użytkownik zobowiązany jest, w okresie gwarancji na pojazdy, do wykonywania przeglądów 
technicznych i napraw okresowych pojazdu, zgodnie z DTR oraz DSU pojazdu, potwierdzonych 
wpisami w książce pojazdu, w tym przeglądów wymaganych przez poddostawców Wykonawcy 
realizowanych przez autoryzowany serwis. Koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych ponosi 
Użytkownik pojazdu. Przeglądy techniczne i naprawy okresowe będą wykonywane przez 
Użytkownika z należytą starannością, pod rygorem utraty gwarancji. 

16. W przypadku wystąpienia wypadku (zdarzenia) kolejowego, w którym uczestniczył pojazd 
w okresie obowiązywania gwarancji, Użytkownik pojazdu niezwłocznie poinformuje (fax, e-mail - 
za potwierdzeniem odbioru) Wykonawcę, celem umożliwienia udziału przedstawiciela 
Wykonawcy w pracach ustalających przyczyny wypadku.  

17. W okresie gwarancji, uszkodzenia pojazdu, wynikające z wypadków (zdarzeń) kolejowych, 
usuwa Wykonawca na koszt Użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest przed tym do 
przedstawienia Użytkownikowi kosztorysu na naprawę stwierdzonych uszkodzeń wraz 
z określeniem sposobu i czasu niezbędnego na naprawę. 

18. Czas wyłączenia z ruchu pojazdu, spowodowany wystąpieniem awarii w okresie gwarancji, 
przedłuża okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na dostarczony pojazd. 



 

 

19. W przypadku gdy Wykonawca wyda dokument gwarancji, o którym mowa w §2 ust. 7, 
przewidujący mniej korzystne warunki gwarancji, zastosowanie mają postanowienia niniejszej 
umowy. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego (Zielona Góra). 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 

 
 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


