Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY
UMOWA Nr...............
podpisana w dniu ……………. r. w Hajnówce pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku , XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134683, NIP 543-10-01-981, REGON 050331057,
reprezentowaną przez:
…………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………..
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS ……….., NIP …………………., REGON ……………….,
reprezentowanym przez:
……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym prowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce została zawarta umowa o
następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego
samochodu specjalistycznego posiadającego homologację na kompletny pojazd do
ciśnieniowego czyszczenia kanałów i pompowni ścieków z systemem odzysku wody roboczej
wraz z dokumentacją pojazdu, szkoleniem operatorów i przeglądami okresowymi.
2. Kod CPV: 34.14.40.00-8 – Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
3. Wymagane parametry samochodu specjalistycznego:
A. Podwozie:
1) Ogólne parametry i wymagania:
•
dopuszczalna masa całkowita DMC 18000 kg,
•
podwozie fabrycznie nowe, dwuosiowe z napędem 4x2, odpowiadającym
warunkom pracy w trudnym terenie,
•
rozstaw osi max. 4200 mm,
•
przystawki mocy spełniające wymogi zabudowy,
•
standardowy zestaw narzędzi (podnośnik, klucz do kół, trójkąt).
2) Silnik:
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•

moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ
wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 290 KM,
• silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6,
• wydech wyprowadzony do góry za kabiną,
• osuszacz powietrza,
• ogranicznik prędkości.
3) Osie:
• amortyzatory i stabilizatory osi przedniej i tylnej,
• blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,
• nośność osi przedniej min. 7,5t,
• nośność osi tylnej min. 11,5t.
4) Układ hamulcowy:
• hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe,
• układ hamulcowy z systemem ABS,
• hamulec silnikowy,
5) Układ kierowniczy:
• ze wspomaganiem,
• koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem.
6) Układ elektryczny:
• sygnał załączonego biegu wstecznego.
7) Kabina:
• 3-osobowa,
• kolor do ustalenia na etapie realizacji,
• komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
• lusterka wsteczne zgodne z polskimi przepisami ruchu drogowego,
• oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
• lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny,
• komputer pokładowy,
• klimatyzacja,
• radio z głośnikami.
B. Nadbudowa:
1) Zbiornik:
• kolor do ustalenia na etapie realizacji,
• lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym z tyłu zabudowy,
• zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody,
• całkowita pojemność zbiornika lub zbiorników min. 6,5 m3, w tym zbiornik na osad
min. 5 m3,
• wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości,
• opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika,
• dysze płuczące wewnątrz zbiornika – pomagające w jego opróżnianiu i myciu,
• pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie dodatkowo ryglowana,
ze sterowanym hydraulicznie pierścieniem zaciskającym zapewniającym
równomierny docisk na całym obwodzie,
• zawór ssąco-spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy zbiornika,
• zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie przy temperaturze do
-150C zawierający układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych (przy pracującym
przemienniku wody oraz układ ogrzewania powietrznego),
• lampy robocze oświetlające obszar pracy operatorów podczas czyszczenia.
2) Układ ssania:
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pompa próżniowa, która może pracować przy regulowanym podciśnieniu do -0,85
bar i regulowanym nadciśnieniu do 0,5 bar,
• napęd pompy – hydrauliczny,
• wydajność nie mniejsza niż 1600 m3/h,
• wąż ssący DN 125 mm,
• obrotowy, wysuwany wysięgnik teleskopowy z wężem ssącym; napęd bębna z
wysięgnikiem – hydrauliczny; kąt obrotu wysięgnika min. 300º; zasięg pracy
wysięgnika min. 2,50 m od krawędzi pojazdu,
• bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika
samochodu podczas pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie,
• min. dwustopniowe zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów,
• dodatkowe odcinki węża zakończone przyłączami – 5 szt. x min.2,5 m,
• inżektor i rozdrabniacz wspomagający ssanie.
3) Układ wysokociśnieniowy:
• pompa wysokociśnieniowa – typ przemiennik ciśnienia – o wydatku nie mniejszym
niż 200 l/min i ciśnieniu nie mniejszym niż 170 bar,
• pompa i osprzęt układu wysokociśnieniowego przystosowane do pracy z brudną
wodą przy zanieczyszczeniach o grubości frakcji do 0,5mm bez ryzyka uszkodzenia,
• napęd pompy – hydrauliczny,
• płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody,
• bęben z wężem ciśnieniowym o średnicy min. NW 25 i długości min. 120 m
zamontowany na ramieniu uchylnym ze wspomaganiem; napęd hydrauliczny bębna z
płynną regulacją prędkości obrotowej; kąt obrotu ramienia uchylnego 180°,
• system automatycznego nawijania i rozwijania węża ciśnieniowego na bębnie z
licznikiem metrów wysuwu węża,
• bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy 1/2” i długości min. 40m z napędem
ręcznym, zamontowany z tyłu pojazdu,
• zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi:
− głowica kanałowa 1”
− głowica stożkowa 1”
− głowica typu Granat 1”
• zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi:
- głowica kanałowa 1/2”
- głowica stożkowa 1/2”
- głowica typu Granat 1/2”
• pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem 1/2”.
• zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne.
4) Odzysk wody:
• minimum jednostopniowy system odzysku wody,
• główne elementy układu odzysku wody (w tym filtr) wykonane ze stali
nierdzewnej,
• samoczyszczący się filtr szczelinowy, stopień oczyszczania frakcji – max. 0,5mm,
• dodatkowy system płukania filtra pod wysokim ciśnieniem.
C. Inne wymagania:
1) Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak manometry oraz
liczniki czasu pracy pomp.
2) Elektryczne lub hydrauliczne urządzenie do podnoszenia pokryw studzienek.
3) Wyprowadzenia z tyłu pojazdu gniazd sprężonego powietrza do zasilania korków
kanalizacyjnych.
4) Panel sterowania wodoszczelny umieszczony z tyłu pojazdu.
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5) Kamera najazdowa z monitorem w kabinie.
6) Zestaw radiotelefonów min 2szt. z zasięgiem komunikacji min.200m.
7) Zabudowa wyposażona w minimum jeden zamykany pojemnik wykonany ze stali
nierdzewnej.
8) Dodatkowa skrzynka narzędziowa wykonana ze stali nierdzewnej montowana do
podwozia samochodu z kompletem podstawowych narzędzi do obsługi kanalizacji
(czyszczak do usuwania zanieczyszczeń stałych z studzienek, hak, młotek min. 4kg,
łapka).
9) Oznakowanie drogowe miejsca pracy (pachołki, barierka, sygnalizator świetlny).
10) Opisy na panelu sterowania i na całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi
urządzenia).
11) Wysokość samochodu po zabudowie – max. 3,9 m.
12) Długość całkowita samochodu – max. 8,0 m.
13) Detektor gazów na wyposażeniu (O2, H2S, CO,CH4).
14) Korki do kanalizacji dla średnic 300-600 1 szt. i 500-1000 1szt.
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

§ 2.
1. Wykonawca w ramach należytego wykonania przedmiotu umowy ujętego w ryczałtowym
koszcie zamówienia zobowiązany jest do:
a) dostawy samochodu specjalistycznego o parametrach i wyposażeniu zgodnym z SIWZ i
złożoną ofertą,
b) dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych samochodu specjalistycznego w
okresie gwarancji,
c) przekazania Zamawiającemu oryginałów wszystkich dokumentów dotyczących samochodu
specjalistycznego, w tym:
• instrukcji obsługi w języku polskim,
• katalogu części zamiennych,
• dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny,
• karty gwarancyjnej wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji,
• wykazu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,
d) przeszkolenia pracowników Zamawiającego (max. 8 osób) w zakresie poprawnej pracy
samochodu specjalistycznego i jego codziennej obsługi, przeprowadzenie szkolenia w terminie
do 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego. Szkolenie powinno trwać min. 3
dni robocze, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego oraz w wyznaczonych punktach na sieci
kanalizacyjnej w mieście Hajnówka. Przeprowadzenie szkolenia winno zostać potwierdzone
protokołem podpisanym przez przeszkolone osoby.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) sprawdzenia czy dostarczony samochód specjalistyczny odpowiada opisowi w siwz i złożonej
ofercie oraz dokonania protokolarnego odbioru,
b) sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego oraz każdego innego,
c) eksploatowania samochodu specjalistycznego zgodnie z przeznaczeniem na podstawie
przekazanej instrukcji obsługi,
d) wyznaczenie pracowników do szkolenia w liczbie max. 8 osób.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień podpisania umowy.
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2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z dokumentami w tym dokumentami
niezbędnymi do rejestracji pojazdu w terminie do dnia 30.06.2015 r.
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania przez strony
umowy protokołu z przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu.
4. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
określonego w pkt 2 w następujących przypadkach:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) wystąpienia trudności drogowych spowodowanych warunkami pogodowymi lub blokadami
dróg uniemożliwiających dostawę samochodu specjalistycznego,
c) wystąpienia innych nieprzewidzianych opóźnień wynikłych z okoliczności niezawinionych
przez Wykonawcę.

§ 4.
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ryczałtowe wynagrodzenie umowne przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania przedmiotu umowy wynosi netto: ………….. PLN (słownie złotych: ………..) plus
należny podatek VAT w wysokości ……….. PLN (słownie złotych:…..), stawka VAT 23%, co
stanowi łącznie cenę umowy brutto: …………….. PLN (słownie złotych: ………………).
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy będzie niezmienne w okresie
realizacji umowy i nie będzie podlegało w tym okresie żadnej waloryzacji.
4. Strony umowy dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w pkt. 2 w następujących
przypadkach:
a) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT
b) wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków.

§ 5.
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi z zastrzeżeniem zakresu określonego
w pkt 2.
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres:
a) ........................................................................................
b) .......................................................................................
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawę, którą wykonuje.
Zlecenie wykonania części zakresu podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zakresu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie
zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian
pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
6. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a) zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia,
c) termin wykonania zgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
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d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy
lub świadczenia o innym charakterze,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane świadczenia
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony
Podwykonawcy).
7. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie
niniejszej umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do nie zawierania
umów, których wykonanie uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie
niniejszej umowy lub wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty.

§ 6.

1. Zamawiający do kontaktów upoważnia ................................................ tel. ................................
2. Wykonawca wyznacza swego przedstawiciela w osobie ……..………………….., tel. ................

§7.
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości ceny swojej oferty tj, ………… PLN (słownie złotych:
………….), w formie ………….
2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany tj. od dnia
podpisania protokołu przeszkolenia pracowników.
3. Pozostała kwota w wysokości 30% zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty zakończenia
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Zabezpieczenie ma na celu pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie
nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym
terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie
należytego wykonania zobowiązań umowy.
5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację
umowy po przesunięciu terminu.

§ 8.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i
wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,
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b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za
wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Kary, o których mowa w pkt 1 ppkt a)-c) zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego na podstawie wystawionej przez zamawiającego noty księgowej lub mogą być
potrącone przez zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – Wykonawcy przysługuje
od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
5. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§9.
1. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest podpisany przez Strony protokół
zdawczo–odbiorczy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z warunkami określonymi w SIWZ i
złożoną ofertą lub stwierdzenia wad przy odbiorze, Wykonawca na własny koszt w terminie do
7 dni, pod karą rezygnacji z zamówienia, dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z
wymaganiami Zamawiającego lub usunie wady. Usunięcie wad powinno być potwierdzone
protokołem.

§ 10.
1. Zapłata ryczałtowego wynagrodzenia umownego, określonego w §4, przysługującego
wykonawcy za należyte zrealizowanie przedmiotu umowy będą dokonywane w walucie polskiej
(PLN).
2. Podstawą do sporządzenia faktury będzie podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający
wykonanie dostawy. Dopuszcza się uwagi nie decydujące o przydatności samochodu
specjalistycznego do eksploatacji.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę w terminie do 3 dni od daty podpisania
Protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
5. Zapłatę ryczałtowego wynagrodzenia umownego Zamawiający ureguluje przelewem na
rachunek Wykonawcy nr ............................................. w terminie 30 dni, licząc od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uważany będzie dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
6. Podatek VAT zostanie wpłacony na konto bankowe w kwotach należnych według przepisów
Prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez
Wykonawcę.

§ 11.
1. Okres gwarancji na samochód specjalistyczny wynosi 12 miesięcy (bez limitu godzin pracy) i
liczony jest od daty odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.
2. Wykonawca dokona na swój koszt przeglądów okresowych samochodu specjalistycznego
(zgodnie z instrukcją obsługi i wykazem obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych) w okresie
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gwarancji z uwzględnieniem kosztu wszystkich płynów, części oraz materiałów
eksploatacyjnych niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania przeglądów.
3. O wszelkich ujawnionych usterkach (awariach) w czasie użytkowania samochodu
specjalistycznego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie pisemnie faksem i/lub
pocztą elektroniczną.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia ujawnionych wad i usterek oraz awarii w okresie
gwarancji bez względu na związane z tym koszty.
5. Wykonawca zapewni usuwanie usterek (awarii) na następujących warunkach:
• rozpoczęcie czynności naprawczych niezwłocznie, lecz nie później niż do 24 godz. od
chwili zgłoszenia awarii.
• dostarczy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, samochód specjalistyczny zastępczych na czas
naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.
6. Terminy w pkt 5 w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać wydłużone. Powyższe wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Nieprzystąpienie w terminie 5 dni roboczych do usuwania zgłoszonych wad może skutkować
zleceniem przez Zamawiającego naprawy zastępczej i obciążeniem Wykonawcy kosztami tej
naprawy oraz innymi kosztami, które spowodowane były postojem samochodu
specjalistycznego z powodu nie podjęcia naprawy (np. wynajęciem zastępczego samochodu
specjalistycznego). Zmawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego
uprawnienia.
8. Każda naprawa gwarancyjna winna być potwierdzona protokołem z wyszczególnieniem co
podlegało naprawie. Protokół przygotowuje Wykonawca.
9. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
10. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz naprawy odbywać się będą na miejscu u
Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, gdy zakres napraw będzie wymagał specjalistycznego
warsztatu.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany samochodu specjalistycznego objętego
gwarancją, jeżeli:
a) w okresie gwarancji nastąpią trzy tego samego rodzaju uszkodzenia podlegające
gwarancji,
b) Wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe.
12. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności
zawartej Umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia przedmiotowych warunków gwarancji.

§ 12.
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) została ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano
nakaz zajęcia jego majątku,
b) Wykonawca dostarczył samochód specjalistyczny niezgodny z umową i ofertą.
3. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
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§ 13.
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.
1. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy są:
a) Oferta Wykonawcy
b) SIWZ
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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