UMOWA NR ….. / ZGO/P/ 2013

Zawarta w dniu …………….. w Gać pomiędzy:
Zakładem Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.; Gać 90, 55 – 200 Oława, KRS:…, NIP:…, REGON:…
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:

…
a
…, KRS/ nr EDG prowadzonej przez ………, NIP:…, REGON:….
zwaną dalej Wykonawcą ,
reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu…. - Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność pojazdu
/maszyny … i dostarczyć mu tą rzecz oraz świadczyć usługi serwisowe na warunkach niniejszej
umowy. Szczegółowa specyfikacja zamawianego pojazdu lub maszyny (karta urządzenia) … stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
2. Pojazd/maszyna, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

§2
1. Wykonawca oświadcza, że pojazd/maszyna …. , będący / będąca przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolna od wad fizycznych oraz prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i
jakichkolwiek innych obciążeń lub zabezpieczeń, a także, że nie toczy się jakiekolwiek postępowanie,
którego przedmiotem jest ta pojazd/maszyna.

1

2. Wykonawca oświadcza, iż jest autoryzowanym serwisantem producenta pojazdu / maszyny lub serwis
gwarancyjny będzie świadczył podmiot, który jest autoryzowanym serwisantem producenta pojazdu /
maszyny.

§3
1.

Tytułem należytego wykonania niniejszej umowy, wyłącznie zgodnie z jej § 1 i 2 powyżej
Zamawiający wypłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, z zastrzeżeniem ust. 2
poniżej, w wysokości:

cena netto

PLN

słownie złotych:
podatek VAT

PLN

słownie złotych:
cena brutto

PLN

słownie złotych:
2.

Zamawiający ma prawo powstrzymać się od wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
należytego wykonania niniejszej umowy.

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej uwzględnia wszelkie wymagania SIWZ oraz obejmuje
wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy, w tym w
szczególności wszelkie należne cła i podatki, w tym także podatek od towarów i usług. Wykonawca nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów jej wykonania.

§4
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wyłączną podstawą wystawienia
faktury VAT jest potwierdzenie przez Zamawiającego w formie protokołu dostawy pojazdu/maszyny
odpowiadającego/ odpowiadającej wymogom wskazanym w § 1 i 2 powyżej, w terminie, miejscu i na
zasadach wskazanym w § 5 poniżej.

§5
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd/maszynę odpowiadający/ odpowiadającą wymogom
wskazanym w § 1 i 2 powyżej w terminie do … miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca dostarczy pojazd/maszynę do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 14:00. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 – dniowym.
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3. Strony dopuszczają możliwość odpowiedniego przesunięcia tego terminu w przypadku działania siły
wyższej.
4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą
potwierdzenia dostarczenia pojazdu/maszyny poprzez podpisanie protokołu.
5. Wraz z pojazdem / maszyną Wykonawca zobowiązany będzie wydać związane z pojazdem/ maszyną
dokumenty, w tym w szczególności instrukcje obsługi i serwisu, wymagane katalogi oraz wymagane
certyfikaty.

§6
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości dostarczonego/ dostarczonej pojazdu/ maszyny na okres …
miesięcy lub czasu pracy pojazdu/ maszyny, wynoszącego … motogodzin (jeśli dotyczy), liczonych od
dnia potwierdzenia dostawy pojazdu/ maszyny zgodnie z wymogami niniejszej umowy. W celu
udzielenia gwarancji jakości Wykonawca wyda Zamawiającemu oryginał dokumentu gwarancyjnego co
do jakości rzeczy sprzedanej.
2. Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez Wykonawcę, jeżeli jest autoryzowanym serwisantem
pojazdu/ maszyny. W przeciwnym razie Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych przez
podmiot będący autoryzowanym serwisantem, co powinno wynikać z treści dokumentu gwarancyjnego,
o którym mowa w ustępie poprzednim.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad

lub usterek pojazdu/ maszyny, Zamawiający

zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach lub usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego i bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia nowego pojazdu/maszyny zgodnie z wymogami
niniejszej umowy, jeżeli powstałe ukryte wady lub usterki nie nadają się do usunięcia. Świadczenie usług
przez podmiot będący autoryzowanym serwisantem odbywać się będzie na tych samych zasadach oraz
na zasadach wskazanych w ust. 4, 5, 6, 7 oraz 8 i powinno wynikać z dokumentu gwarancyjnego, o
którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający ma prawo zażądać od obsługi serwisowej udokumentowania posiadania aktualnej
autoryzacji pod rygorem nie dopuszczenia do świadczenia usług serwisowych z winy Wykonawcy.
Wystąpienie w/w sytuacji jest traktowane jako nierozpoczęcie czynności serwisowych, o których mowa
w ust. 5.
5. Czas rozpoczęcia czynności serwisowych po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, nie może
przekroczyć 24 godzin, liczonych od momentu zawiadomieni w formie określonej w ust. 8.
6. Czas naprawy i usunięcia wad lub usterek pojazdu/maszyny nie może przekroczyć 7 dni roboczych od
dnia zawiadomienia o powstałych wadach lub usterkach w formie określonej w ust. 8.
7. Jeżeli powstałe wady lub usterki nie nadają się do usunięcia czas dostawy nowego pojazdu/ maszyny nie
może przekroczyć 40 dni od dnia zawiadomienia o powstałych wadach lub usterkach w formie
określonej w ust. 8.
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8. Powiadomienie o powstałych wadach lub usterkach zostanie wysłane z adresu e-mail Zamawiającego: …
do Wykonawcy lub autoryzowanego serwisanta, jeżeli nie jest nim Wykonawca, na adres e-mail: …

§7
1.

Zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

zostało

wniesione

w

dniu

……………………..................………………………………… w wysokości: 10 % wynagrodzenia

…

w

formie

ogółem brutto

umowy określonej w par. 3 ust. 1 tj. ......………………….......…………………… zł.
2.

Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dokonywane z zachowaniem
ciągłości i bez zmiany jego wysokości

3.

70 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za należyte wykonanie kontraktu rozumie się
wykonanie zgodnie z umową dostawy oraz usunięcie w nich ewentualnych wad wskazanych w
protokole odbioru końcowego.

4.

30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady udzielonej przez Wykonawcę.

5.

Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty
gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że
Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z
postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z wyjątkiem zabezpieczenia w pieniądzu, należy
przedłożyć Zamawiającemu w celu akceptacji. Brak akceptacji

projektu zabezpieczenia przez

Zamawiającego traktuje się jako brak tego zabezpieczenia.

§8
1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający może:
a) odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 powyżej, przy czym prawo odstąpienia może zostać zrealizowane
w terminie 60 dni od ustalonej w Umowie daty dostawy pojazdu / maszyny.
b) udzielić dodatkowego terminu dostarczenia pojazdu/ maszyny oraz żądać kary umownej w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 powyżej
za każdy dzień opóźnienia przenoszący pierwotny termin dostawy wskazany w niniejszej umowie,
c) w razie przekroczenia terminu rozpoczęcia prac serwisowych, o którym mowa w par. 6 ust. 5
Wykonawca zapłaci karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wysokości 200 zł
(dwieście).
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d) w razie przekroczenia terminu usunięcia wadu lub usterek ponad termin określony w par. 6 ust. 6
Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości odpowiadającej
równowartości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 powyżej.
e) w razie przekroczenia terminu dostawy nowego pojazdu/maszyny ponad termin określony w par. 6
ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości odpowiadającej
równowartości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 powyżej.
2) 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.
3) W przypadku gdyby powstała szkoda nie została zrekompensowana kwotami kar umownych, o których
mowa w ust. 1 powyżej, a także w § 6 ust. 5 umowy, Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach
odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
4) Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§9
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności w niej
wskazanych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie:
a) zmiany podatku VAT na zasadach określonych w § 7 ust. 4 umowy,
b) zmiany waluty obowiązującej jako środek płatniczy na terenie Polski;
c) zmiana terminu wykonania Umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
d) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, w
tym zmiany zasad kwalifikowania wydatków,
e) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i
wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych

Funduszu Spójności,

których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po zawarciu Umowy, a z których treści wynika konieczność
lub zasadność wprowadzenia zmian do Umowy,
f) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji
lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące w zakresie realizacji
POIiŚ,
g) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:


siły wyższej,
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jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się
przypisać Zamawiającemu.

h) zmian teleadresowych stron Umowy.
4. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma
mocy wstecznej.
5. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 3 jest nieważna.

§10
1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej Umowy będzie: … tel.
+ … , e-mail: …; przedstawicielem Wykonawcy będzie: … , tel. +48… , e-mail: …
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib
lub nazw firm, osób reprezentujących, danych teleadresowych.
4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej Umowie uważa się za dostarczone.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej
Umowy na osoby trzecie.
6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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