
„Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów typu 120NaB”. nr sprawy TF/S/003/21 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

UMOWA nr TF/……../2021 

 

zawarta w dniu …………………… r., pomiędzy: 

 

Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 94c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez SR w Bydgoszczy, XIII Wydz. Gosp. Pod nr KRS 0000332741, 

z kapitałem zakładowym w wysokości 33.250.000,00 zł, NIP 554-282-98-03, REGON 340560490 

zwaną dalej w tekście "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 

Pana Macieja Kozakiewicza Prezesa 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej w 

tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………….. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

„Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej powyżej 130.00,00 zł Tramwaj Fordon Sp. z o.o”. została zawarta 

umowa następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje do „Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch 

tramwajów typu 120NaB” zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia opisanym w rozdz. III p.3 SIWZ i zgodnie z ofertą 
(zał. nr 1 do SIWZ). 

2. Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji niniejszej umowy, zlecanie przez Wykonawcę wykonania niektórych 
specjalistycznych prac lub napraw zespołów i podzespołów wyspecjalizowanym warsztatom będącym oddzielnym 
podmiotem gospodarczym. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadać przeszkolonych 
pracowników, dostęp do części zamiennych, aktualizowaną dokumentację techniczną i narzędzia specjalistyczne, a także 
gwarantuje wysoką jakość świadczonej usługi utrzymania technicznego. 

4. Strony zgodnie potwierdzają, iż za działania i zaniechania wszystkich przyszłych podwykonawców części lub całości usług 
zawsze odpowiada Wykonawca jak za swoje własne działania lub zaniechania. Przepisu art. 738 §1 k.c. w zakresie 
zasady odpowiedzialności nie stosuje się. 

5. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność ceny przez okres trwania umowy. 
6. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 
§2 

Miejsce realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający nie stawia Wykonawcy wymogów co do miejsca realizacji przedmiotowego zamówienia. 

§3 
Sposób realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi z zapewnieniem i użyciem materiałów eksploatacyjnych oraz części 

zamiennych, odpowiadających jakością materiałom i częściom zamiennym tzw. pierwszego montażu. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w pełnym jego zakresie, opisanym w rozdz. 

III p.3 SWZ 
4. Wykonawca zobligowany jest do skierowania do realizacji przedmiotowego zamówienia wykwalifikowanych pracowników z 

doświadczeniem w naprawach i serwisowaniu pojazdów tramwajowych niskopodłogowych. 
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5. Wykonawca zapewni urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji niniejszej umowy oraz części zamienne, 
materiały eksploatacyjne wykorzystywane do wykonania przedmiotowego zamówienia. 

6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy – zgodnie z deklarowanym terminem gwarancji określonym w 
formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, określony w §4 ust. 1 
niniejszej umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, odpowiadającej swoim 
charakterem przedmiotowi zamówienia, na kwotę nie niższą niż równowartość 1 000 000,00 PLN. Wykonawca jest 
zobligowany okazać polisę wraz z dowodami opłacenia składki lub inny dokument, potwierdzający jednoznacznie 
posiadanie ubezpieczenia, na każde żądanie Zamawiającego (przekazane pocztą lub drogą elektroniczną), pod rygorem 
zapłacenia kary umownej, o której mowa w §9 ust. 4 niniejszej umowy. 

§4 
Okres obowiązywania umowy 

1. Okres obowiązywania niniejszej umowy tj. okres jej realizacji rozpocznie swój bieg w dniu zawarcia umowy i zakończy się 

27.12.2021.  

2. Strony nie przewidują możliwość wydłużenia terminu wykonania Umowy.  

 
 

§5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Wartość zamówienia zgodnie z ceną. wyszczególnioną w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy wynosi 

netto ………… zł (słownie: …………………………………………..), podatek VAT (…. %) w wysokości ………………… zł, 
brutto ………… zł (słownie: …………………………………………..) 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego po wykonaniu 
zamówienia na podstawie, którego zostanie wystawiona faktura przez Wykonawcę. 

4. Faktura zostanie wystawione zgodnie z ceną określoną w §5 niniejszej umowy powiększoną o należny podatek VAT. 
5. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 
6. Faktura powinna zawierać nr umowy. 
7. W razie opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury Wykonawca ma prawo dochodzić odsetki w ustawowej 

wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§6 
Warunki udostępnienia Wykonawcy zaplecza technicznego Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy 

 
1. Zamawiający udostępni wykonawcy tramwaj którego podzespoły podlegają przedmiotowemu zamówieniu 
2. Decyzję o miejscu i sposobie wykonania wszelkich czynności związanych z przedmiotowym zamówieniem podejmuje 

Wykonawca. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania (lub dysponowania) niezbędnego wyposażenia technicznego w tym 

stanowisk diagnostycznych niezbędnych do oceny stanu technicznego zespołów napędowych, jak również wykonania 
niezbędnych testów końcowych opisanych szczegółowo w rozdz. III, p.4.16 SWZ. 

 
§7 

Kary umowne 
 

1. Za nie osiągnięcie określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotowego zamówienia, 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. 

2. Za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 7 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 1000,00 PLN za każde zdarzenie. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 10% wartości umowy 

5. Kary umowne naliczone będą po oddaniu przez Wykonawcę zrealizowanego przedmiotu zamówienia, kara umowna 
stanowić będzie pomniejszenie kwoty zawartej w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ. 
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§8 
Pozostałe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania w książkach pojazdów wykonanych  napraw głównych podzespołów 
które zostały naprawione, pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 1000 PLN za brak udokumentowania należycie 
wykonanych czynności NG opisanych w przedmiocie zamówienia stanowiącym rozdz. 3 ust. 3 SWZ 
2. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy teren napraw i będzie ponosił odpowiedzialność za niewłaściwe ich 
zabezpieczenie. 
3. W przypadku wyrządzenia szkód przez Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca naprawi ją na własny koszt 
lub pokryje koszty jej naprawy. 
4. Wykonawca we własnym zakresie dokona przeszkolenia pracowników realizujących przedmiot umowy w szczególności 
w zakresie BHP  
5. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej (załącznik nr 6 do SIWZ). Za 
datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego pocztą elektroniczną do Wykonawcy. 

 
 

§9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 
brutto umowy, (dowód wniesienia stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a. pieniądzu, 
b. gwarancjach bankowych, 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy według następujących zasad: 
1)  w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty 

potwierdzenia protokolarnego odbioru wagonów bez zastrzeżeń po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy, 
Zamawiający dokona zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zależności od formy jego 
wniesienia: 
a) w siedzibie Zamawiającego, lub za pośrednictwem poczty - jeśli zabezpieczenie zostało wniesione w formie 

niepieniężnej, 
b) przez przekazanie dyspozycji do banku, zgodnie z warunkami określonymi w §49 Regulaminu. 

1) Zwrot pozostałych 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany po upływie wszelkich 
gwarancji, zadeklarowanych w ofercie stanowiącej zał. Nr 1 do SIWZ. 
 

§10 
Postanowienia końcowe  

1. Strony ustalają, że pracownicy Wykonawcy otrzymają stosowne dokumenty, umożliwiające wejście im na teren 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które w jego imieniu wykonywać będą zamówienie, poddawać się będą 
czynnościom wynikającym z wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, w tym w szczególności 
badaniu trzeźwości oraz służącemu stwierdzeniu obecności narkotyków w organizmie 

3. W dniu zakończenia niniejszej umowy nastąpi odbiór wagonów przez Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru 
odrębnych dla każdego wagonu objętego usługą napraw głównych podzespołów w rozdz. III SWZ stanowiącym opis 
przedmiotu zamówienia, o której stanowi niniejsza umowa. Wykonawca oświadcza, że wagony objęte usługą w dniu 
dokonania odbioru będą sprawne technicznie i zdolne do świadczenia usług przewozowych, a naprawione podzespoły 
będą posiadały potencjał użytkowy nowych podzespołów. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że wagon, bądź wagony nie 
spełniają powyższych wymogów, Wykonawca zobowiązuje się,  w terminie określonym przez Zamawiającego, do 
wykonania naprawy lub do pokrycia wszystkich kosztów związanych  z przywróceniem ich sprawności technicznej, 
wynikających z wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę powołanego przez Zamawiającego, którą Strony 
uważać będą za wiążącą. 

4. 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 takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego tylko z tytułu poprawnie wykonanej części umowy. 
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5. Wykonawca nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy uznane zostanie przez właściwy sąd za nieważne, bezskuteczne lub 
niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy będą w pełni obowiązywać i pozostaną w mocy, oraz w żaden 
sposób nie zostaną przez to dotknięte, ograniczone lub unieważnione. 

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
8. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 
9. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i treść oferty złożonej przez Wykonawcę. 
10. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
 

 

 

…………………………….       …………………………….. 

 Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki do umowy 

 

1. Załącznik nr 1 – SIWZ. 

2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 


