
 Wzór Umowy 
w zakresie dostawy rejestratorów obrazu i dźwięku na potrzeby WORD 

Piła 
 

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy: 
1) Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile, 

reprezentowanym przez dyrektora – Zbigniewa Przeworka, 
zwanym dalej Zamawiającym; 
a 

2) ……………………………………………………………………………
…………………………………. 

 
 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. 
U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ) zawarto umowę następującej treści: 
 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuję się wykonać: 

a)  dostawę z montaŜem naprawczy 19 zestawów 
rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu egzaminów 
praktycznych na prawo jazdy dla pojazdów egzaminacyjnych 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile zgodnie z 
przepisami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i 
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 
instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z 
późn.zm.), 

b) konserwację i serwis ww. sprzętu, 
c) przełoŜenie do nowych pojazdów. 

2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności 
do: 
a) Dostawy zestawów określonych szczegółowo w ofercie, 
b) przekazania Zamawiającemu szczegółowej instrukcji obsługi i 

konserwacji zestawu zawierającej wszystkie jego elementy oraz 
pełną dokumentację techniczną 

c) wykonania konserwacji i serwisu naprawczego. 
  

§ 2 
 

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: 



- netto : 
……………………………………………………………………………
…………………… 
- podatek VAT : 
……………………………………………………………………………
……….. 
- brutto : 
……………………………………………………………………………
………………….. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na wskazany rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, przy czym podstawą wystawienia faktury 
będzie podpisany przez Zamawiającej protokół zdawczo – 
odbiorczy.  

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy w terminie 

30 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone elementy 
zestawów obejmujące wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe 
na okres minimum 2 lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z 
chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.  

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca samodzielnie przeprowadza 
czynności konserwacyjne ustalając z Zamawiającym na tydzień 
przed, termin (dzień i godzinę rozpoczęcia) oraz ilość 
konserwowanego sprzętu. Czynności konserwacyjne Wykonawca 
wykonuje na własny koszt u Zamawiającego. 

3. Potwierdzenie ustalenia terminu konserwacji i jego zakres 
dokonywane jest mailowo. 

4. W przypadku awarii jakiegokolwiek elementu Wykonawca 
zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt odebrać 
niesprawny element, a po wykonaniu naprawy lub wymianie na 
nowy dostarczyć go do siedziby Zamawiającego. 

5. Strony ustalają sposób powiadomienia o awarii – mailowy na adres 
…………………. i telefoniczny na numer …………………. 

6. Osobami dokonującymi powiadomienia o awarii ze strony 
Zamawiającego są: 

a) Andrzej Wawrzyniak 
b) Jarosław Kajewski 
c) Eugeniusz Sutkiewicz 



7. Strony ustalają, iŜ czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii 
będzie nie dłuŜszy niŜ 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. 

8. W przypadku  konieczności wymiany elementu na nowy czas 
wymiany nie moŜe przekroczyć 3 dni robocze licząc od 
powiadomienia o awarii. Dniami roboczymi są dni pracy u 
Zamawiającego. 

9. JeŜeli naprawa elementu lub jego wymiana z przyczyn nie 
zawinionych przez Wykonawcę trwałaby dłuŜej niŜ dni określone w 
punkcie 5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i 
zamontowania w pojeździe egzaminacyjnym elementów 
zastępczych (nie gorszych od pierwotnych) na czas trwania 
naprawy najpóźniej w 3 dniu roboczym od zgłoszenia awarii. 

10. Wykonawca oświadcza, Ŝe sprzęt o którym mowa w §1, jest 
fabrycznie nowy, sprawdzony technicznie i został przetestowany 
przed dostarczeniem do Zamawiającego. 

 
 

§ 5 
 

1. Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 
a) W przypadku naruszenia terminu wykonania zamówienia 

określonego w §1, w wysokości 1% wartości umowy brutto za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

b) W przypadku naruszenia czasu reakcji serwisowej w wysokości 
100 zł za kaŜde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, 

c) W przypadku od odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w 
wysokości 20% wartości umowy brutto.  

2. Wykonawca moŜe Ŝądać od Zamawiającego kary umownej: 
a) w wysokości 20 % wartości umowy netto w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego 

b) w wysokości 1% wartości umowy netto w przypadku braku 
dostępu do serwisowanego lub konserwowanego sprzętu. 

 
§ 6 

Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia  oraz oferta. 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

§ 8 
 

KaŜda zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.  



 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron.  
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY           
WYNAJMUJĄCY 


