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UMOWA ZOO/2020/…… 

 

W  dniu                2020 r.  we Wrocławiu pomiędzy: 
 
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000350789, REGON: 021125219, NIP: 898-216-74-
37,reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 
zwaną  dalej Zamawiającym lub Stroną,  
a  

firmą …………………………………………………z siedzibą w……………………………….,  wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiębiorców / CEDIG reprezentowaną przez: 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 
10 ust. 1 , art. 39 i nast.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. z 2019 poz. 1843). 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa zestawu transportowego tj. elektrycznego 

pojazdu platformowego wraz z przyczepą i elektrycznego pojazdu 

platformowego  do ZOO Wrocław Sp. z o.o  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe pojazdy o parametrach 

technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach Umowy pojazdy będą w pełni sprawne 

 i wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 2. Wartość umowy 

 

1. Wartość umowy wynosi ………………………..zł netto 

(słownie:………………………………./100) powiększona o wartość podatku VAT w 

obowiązującej stawce 23% i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, łącznie z dostarczeniem pojazdów do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy 

na osobę  trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 3. Termin i dostawa przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu umowy w terminie  

60 dni od dnia podpisania Umowy, do siedziby Zamawiającego,   

2. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy pojazdu dokumentacji 

sporządzonej w języku polskim,  w szczególności: 

1) Instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu, 

2) Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), zawierającej wykaz części zamiennych 

oraz części szybkozużywających się, 

3) Deklaracji zgodności WE, 

4) Badanie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, 

5) Karty Gwarancyjnej  

4. Dostawa i odbiór pojazdów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie 

podpisywany przez osoby upoważnione, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd nie 

spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 Umowy, Wykonawca w terminie do 

4 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo–odbiorczego 

wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie  umowy lub w innym 

uzgodnionym przez strony terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w 

ust. 1, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia nowego pojazdu – zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

6. Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru pojazdów stanowić będzie 

podstawę wystawienia faktury 

 

§ 4.Miejsce realizacji zamówienia 

 

1. Wykonawca zapewni dostawę pojazdów  do siedziby  Zamawiającego  

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport pojazdów do siedziby 

Zamawiającego, a w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodu. 

3. Za dotrzymanie terminu dostawy pojazdów określonych w § 3 ust. 1, przyjmuje się datę 

podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego - bez zastrzeżeń. 

 

§ 5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej  na okres ……………………m-cy 

liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru 

2. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdów będą mniej 

korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej 

Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostarczonych pojazdach 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 dni roboczych, licząc od 

przekazania Wykonawcy pisemnej reklamacji (dopuszczalna droga faksowa) złożonej 

przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 9. 

4. W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności 

opisanych w ust. 3 okres gwarancji (na wymienione części i elementy) biegnie od dnia 
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podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis 

w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej każdego pojazdu. Zapis ust. 

1 stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad wskazanych w ust. 

3 na pisemny wniosek (dopuszczalna droga faksowa) Wykonawcy zawierający informacjeo 

przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może 

przekroczyć 21 dni roboczych, licząc od złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której 

mowa w ust. 3. 

6. Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują one 

wady, Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych, licząc 

od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji. Termin ten może zostać 

przedłużony na zasadach określonych w ust. 5. 

7. W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie 

ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie 

wiążący dla Stron. 

8. W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w ust. 7, wynikać będzie, że Zamawiający 

jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony 

Wykonawca. W przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte 

gwarancją, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający. 

9. Reklamacje, o których mowa w ust. 3 i 6, Zamawiający składać będzie pisemnie 

(dopuszcza się drogę faksową) ………………………………………………………………………… 

 

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia wynagrodzenie, 

którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w 

związku z realizacją przedmiotu Umowy, w wysokości netto ………………………..(słownie: 

……………………………………………………………………………………..), brutto ………………………… 

…………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie  po wykonaniu w całości przedmiotu 

zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT  w terminie  21 dni o daty 

doręczenia faktury, przelewem  na rachunek wskazany w fakturze. :  

3. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 7. Kary umowne 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje  

się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości: 

1) przekroczenia terminu wydania pojazdu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki, określonego w § 6 ust. 1; 

2) niewykonania, dostarczenia pojazdu niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 6 ust. 1 wraz ze zwrotem opłaty początkowej w pełnej 

wysokości. 

3) nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów pojazdów wymaganych  SIWZ  

i umowie w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki, określonego w § 6 ust. 1; 

2. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar 

umownych bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych 

kar. 

3. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

4. Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub jej 

rozwiązania. 

5. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania faktury zobowiązany będzie do zapłaty 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 8.Odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy  

 

1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku  

nie przestrzegania przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim przypadku zmiany w 

zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. 

 

§9. Adresy do korespondencji  

 

1. Wszelka korespondencja miedzy Stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna 

być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy: 

1) dla Zamawiającego: ZOO Wrocław Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 WROCŁAW. 

      2) dla Wykonawcy: 

     Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………… 

. Adres: ……………………………………………………………………………. 

tel.………………………………faks:………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………. 

 

2.   Strony umowyzobowiązują się do niezwłocznego zawiadamianiao wszelkich zmianach  

      adresów do doręczeń.  
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§ 10.Spory 

 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez 

jedną ze stron kwestii spornej, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11. 

 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,  

2. Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo – odbiorczy,  

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


