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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)
CZĘŚC II
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ

„Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów
ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.”
KOD CPV :

34.14.45.20 – 9 Cysterny do gromadzenia ścieków
34.11.40.00 – 9 Pojazdy specjalne

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Chocianowie.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
•

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) – zwana w dalszej części „Pzp”;

•

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126);

•

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254);

•

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

ZATWIERDZONO:
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego
Sp. z o. o. w Chocianowie
/-/ Paweł Najdek

Chocianów, dnia 31 maj 2017 r.
1

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

01/ZP/2017

UMOWA Nr…………./2017

zawarta w dniu …………………. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie wpisanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
numerem KRS 0000009336 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1 530 000 zł.
NIP 692-22-82-211, REGON:390928599
reprezentowanym przez:
Pawła Macieja Najdek – Prezesa Zarządu
zwanym Zamawiającym
a
………………………………..
………………………………..
………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………
…………………………….
zwanym dalej Sprzedawcą lub Wykonawcą

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnej oferty Sprzedawcy.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do udrażniania sieci
kanalizacyjnej,

wpustów

ulicznych

i

studzienek

kanalizacyjnych

-

rok

produkcji

……………………………………………………………….. (marka, typ, model), zgodnie z
przedłożoną ofertą i parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku do niniejszej umowy oraz w SIWZ - Załącznik Nr 2 do Umowy, zwanej dalej
przedmiotem umowy.
2. Sprzedawca zapewnia, że samochód jak w ust. 1 jest jego własnością i jest wolny od
jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek
obciążeń i zabezpieczeń.
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3. Sprzedawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się go
wydać w terminie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z przedłożoną ofertą i
SIWZ.
WARUNKI WYDANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego
– miejsce wydania – na swój koszt i ryzyko. Przedmiot umowy powinien spełniać wszystkie
warunki określone przez zamawiającego w niniejszej umowie i SIWZ.
2. Z czynności wydania pojazdu zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy przez
upoważnionych pełnomocników stron.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3
1. Przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami zostanie wydany w terminie ………
licząc od dnia podpisania umowy.
2. W przypadku nie wydania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 Zamawiającemu
przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie dalszych 14 dni.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do przeszkolenia obsługi pojazdu w granicach wynagrodzenia jak
w §6 umowy.
4. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, obejmować będzie 8 pracowników i
trwać będzie co najmniej 8 godzin .
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§4
Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego
wynagrodzenia w sposób określony w § 7 umowy.
OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
§5
1. Wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej ustali z Zamawiającym z 1 tygodniowym
wyprzedzeniem termin wydania przedmiotu umowy i termin przeszkolenia pracowników
Zamawiającego.
2. Dostawa powinna nastąpić w dzień roboczy w godzinach od 07:00 do 15:00 w dni od
poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
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3. Sprzedawca w granicach wynagrodzenia jak w § 5 ubezpieczy przedmiot umowy w zakresie
pakietu ubezpieczeń OC, NW, AC na okres 12 miesięcy. Początek biegu terminu ubezpieczenia
nie może być wcześniejszy niż 4 dni przed umówionym terminem wydania jak w ust.1 i 2.
4. Sprzedawca zarejestruje pojazd w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie
Powiatowym w Polkowicach, na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Książkę serwisową i gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych)
b) Instrukcję obsługi pojazdu i instalacji technologicznej (instrukcja w języku polskim)
c) Katalog części zamiennych,
d) Schemat i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu zamówienia dla
zapewnienia Kupującemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami
ze stron osób trzecich z tyt. naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego,
licencji lub innych.
e) Świadectwo homologacji Typu na pojazd kompletny lub decyzja zwalniająca z obowiązku
uzyskania Świadectwa Homologacji – dokument wydany przez Ministra Infrastrukturykserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
f) Książkę pojazdu oraz pakiet ubezpieczeń OC, NW, AC na okres 12 miesięcy jak wyżej.
g) Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, jeżeli dokumenty będą
sporządzone w języku innym niż polski należy do tego dokumentu dołączyć tłumaczenie na
język polski.
6. Sprzedawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach
mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym wszczęciu wobec niego
postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, lub innego o istotnych zdarzeniach
mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.
7. Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca zapewni odpłatny serwis pojazdu, przez okres co
najmniej 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.
8. Sprzedawca zapewni dostęp w okresie pogwarancyjnym do części zamiennych przez okres co
najmniej 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
§6
Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości:
……………………………………………………………………………………………… (słownie
………………………………………………………………………………………………)
netto: …………………….(słownie: ………………………………………………………………...)
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§7
1. Wynagrodzenie określane na zasadach wskazanych w § 6 obejmuje wszelkie zobowiązania
Zamawiającego w stosunku do Sprzedawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy określone w niniejszej umowie oraz
SIWZ.
2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, nastąpi na podstawie faktury
VAT Sprzedawcy.
3. Podstawą zapłaty jest protokół odbioru podpisany przez Strony umowy.
4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni licząc od dnia wydania przedmiotu
umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za datę zapłaty faktury
uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje koszt zakupu, przekazania przedmiotu umowy,
przeszkolenia obsługi pojazdu, ubezpieczenia, koszty serwisu w okresie gwarancji oraz
pozostałe wynikające z zobowiązań Sprzedawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP o numerze
……………..
7. Przelew wierzytelności wymaga zgody stron.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
1. Zamawiający może dochodzić od Sprzedawcy kar umownych za nieterminową realizację
przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia
lub zwłoki.
2. Za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie
gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % ceny za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia
lub zwłoki, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie, lecz nie więcej niż 5% ceny
danego przedmiotu umowy.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci
Zamawiającemu karę – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.
5. Stronom niezależnie od kar umownych jak wyżej przysługuje prawo żądania zapłaty
odszkodowania na zasadach ogólnych.
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6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia
Sprzedawcy.
WARUNKI GWARANCJI
§9
1. Niezależnie od rękojmi przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
Sprzedawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wydania
przedmiotu umowy na podwodzie oraz ….. miesięcznej gwarancji na zabudowę. Wraz z
wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca wyda Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne (
dokument gwarancyjny) z zastrzeżeniem jak poniżej.
2. Naprawy gwarancyjne w tym koszt dojazdy do punktu serwisowego Wykonawca, zapewni w
granicach wynagrodzenia jak w § 6.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie
w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a jeżeli wystąpi
konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni licząc od
dnia zgłoszenia naprawy.
4. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy nie będzie zawierać następujących warunków:
a) ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych
ulegających naturalnemu zużyciu),
b) obowiązku

dokonywania

przez

Zamawiającego

płatnych

przeglądów

okresowych

wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę,
c) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w niniejszej umowie i w SIWZ.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Zamawiający i Sprzedawca wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za realizację
zamówienia:
Po stronie Zamawiającego - ……………………………………………………………………. .
Po stronie Sprzedawcy - ………………………….…………………………………………….. .
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi
zmiany treści Umowy.
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§ 10
W razie wystąpienia 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 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego jemu z tytułu wykonania części zamówienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.).
2. W przypadku powstania sporu właściwym będzie Sąd siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Sprzedawca:
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