Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór – UMOWA nr ………….
zawarta dnia …………………………w Chocianowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Chocianowie z siedzibą przy ul. Głogowskiej 14, 59-140 Chocianów, NIP 692-22-82-211, REGON
390 928 599, KRS 0000009336 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział
Gospodarczy. Kapitał Zakładowy 2 171 500 zł. Tel. 76-818-55-76, fax:76-818-34-50,
www.pwk-chocianow.pl, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Martę Burzyńską
Członka Zarządu ds. Technicznych – Pawła Najdek
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz 1843) w trybie przetargu nieograniczonego
(nr sprawy: ZP/01/2020).
§1
1. Przedmiotem umowy jest „Zakup koparko – ładowarki” o parametrach technicznych zaoferowanych w ofercie
zwanej w dalszej części umowy „koparką”, która spełnia warunki gwarancji oraz posiada wyposażenie zgodne z
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wymagania techniczne zaoferowanego sprzętu oferowane przez Wykonawcę stanowi załącznik do niniejszej,
umowy, będący integralną częścią umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonej przez Wykonawcę
koparki, w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w SIWZ oraz w
złożonej ofercie.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowana koparka jest nowa, wolna od wad prawnych, fizycznych i usterek
technicznych, do których Wykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób
trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.
§2
Wynagrodzenie
1. Cenę za przedmiot umowy określony w § 1 strony ustalają na kwotę netto ……………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………)
Podatek VAT ………….. zł (słownie……………………………………………………………………)
Kwota przedmiotu umowy brutto ………………………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………)
2. Kwota brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, na które składają się całkowita należność, jaką
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy, w tym m. in. cła, podatki, koszty wydania i
odebrania przedmiotu umowy, koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do
prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy (instrukcje obsługi, katalog części zamiennych itp.) oraz

dokumentacje gwarancyjną, a także koszty serwisu i obsługi gwarancyjnej.
3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone w terminie 30 dni licząc od dnia wydania
przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury za przedmiot umowy, do siedziby Zamawiającego, na co
najmniej 14 dni przed terminem jej płatności. W przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności
zostanie wydłużony o czas opóźnienia, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo naliczania odsetek
umownych z tytułu opóźnienia w zapłacie.
6. Podstawą zapłaty jest protokół odbioru podpisany przez Strony umowy oraz prawidłowo wystawiona faktura.
§3
Warunki płatności
1. Rozliczenie należności odbędzie się na podstawie faktury lub rachunku po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy
zgodnie ze złożona ofertą.
2. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu

fakturę

na

adres

Przedsiębiorstwo

Wodociągowo

–

Kanalizacyjne

Sp.

z

o.

o.

w Chocianowie, ul. Głogowska 14, 59 – 140 Chocianów.
3. Należność płatna będzie w terminie określonym w §2 ust. 4 umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 692-22-82-211
5. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Warunki dostawy
1. Termin realizacji umowy ustala się do …………. dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o. o.
w Chocianowie – teren oczyszczalni ścieków w Chocianowie, ul. Zacisze 32, 59 – 140 Chocianów.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z minimum trzydniowym wyprzedzeniem o dacie dostawy przedmiotu
umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno – jakościowego w dniu dostawy przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą koparko – ładowarki do momentu podpisania
protokołu odbioru przez obie strony.
5. Zamawiający potwierdzi w formie protokolarnej odbiór przedmiotu umowy otrzymanego zgodnie z umową.
6. W przypadku stwierdzenia, że „koparka” jest niezgodna z parametrami opisanymi w ofercie lub nie jest kompletna
albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru „koparki”, sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru. Jeżeli wady odbioru przedmiotu umowy ujawnią się później,
Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot umowy na jego koszt i ryzyko.
7. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy
wolnego od wad do miejsca dostawy określonego w ust. 2.
§5
Rękojmia, Gwarancja, Serwis
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy (wraz z osprzętem) m. in.
naprawą lub wymianą części, koszt części zamiennych i robocizny, ryczałt serwisowy z kosztami dojazdu (w tym
przeglądy serwisowe – okresowe, dojazd do siedziby Zamawiającego, materiały eksploatacyjne i wykonanie
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serwisu) na okres …..… lat (……….. pełnych miesięcy) licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy i
podpisanego obustronnie protokołu odbioru.
2. Wykonawca wyraża zgodę na montaż systemu GPS pojazdu bez utraty gwarancji i rękojmi na przedmiot
zamówienia przez Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona w ten sposób, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
4. Rękojmia licząc od dnia odbioru końcowego dotyczy całego przedmiotu umowy istniejącego w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi po terminach określonych w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Wszelkie naprawy gwarancyjne, serwisowanie należy wykonywać w siedzibie Zamawiającego na koszt
Wykonawcy. W przypadku braku takiej możliwości demontaż, montaż i transport maszyny do siedziby serwisu
lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego w okresie gwarancyjnym również na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom z tytułu rękojmi za wady.
9. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego okresu jest
data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data potwierdzenia przez
Zamawiającego usunięcia wady.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w okresie obowiązywania gwarancji dojazdu serwisu w ciągu 48
godzin (liczone w dni robocze). Licząc od momentu zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
zgłoszenia, a w przypadku uznania reklamacji do usunięcia wad w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty uznania
reklamacji.
12. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym
terminie określonym w ust. 11, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
13. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad
przedmiotu umowy.
14. Dostarczenie naprawionego przedmiotu umowy lub jego wymiana na nowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki dostarczonego pojazdu/jego części lub
zaistnienia wady/usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub
tworzącego całość zespołu na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia przez
Zamawiającego o wadzie/usterce. Za wadę/usterkę niemożliwą do usunięcia uważa się wadę/usterkę, której
Wykonawca nie usunął w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wadzie/usterce.
16. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji,
jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu – w szczególności niniejszej umowy – istnienie zobowiązania z tytułu
gwarancji.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji niezależnie od gwarancji
producenta.
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§6
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
1)

za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do ustalonego w §4 ust.
1 terminu realizacji dostawy w wysokości 2,0 % wartości umowy netto określonej w §2 ust.1;

2)

za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do ustalonego w protokole
odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 2,0 % wartości umowy netto
określonej w §2 ust. 1;

3)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości
10 % wartości umowy netto określonej w §2 ust. 1;

4)

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10
% wartości umowy netto określonej w §2 ust. 1;

5)

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie określonym w §5
ust. 11, w wysokości 0,2 % wartości umowy netto określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc
od dnia następnego.

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Kary, o których mowa w ust. 1 mogą być kumulowane.
4. Wykonawca zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni do dnia ich
naliczenia i skutecznego powiadomienia.
5. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 4,
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§7
Odstąpienie od umowy
1. 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 należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczoodbiorczym (protokołem odbioru).
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie, tj.:
a) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie likwidacji bądź zawieszenie
działalności Wykonawcy,
b) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na
rzecz wierzycieli,
c) jeżeli Wykonawca wykonuje dostawę przy pomocy podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji.
§8
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych
przypadkach:
1.1 Zmiany ogólne, możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia;
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1.2 Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:
Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.3 Zmiany rzutujące na wynagrodzenie:
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.
2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia powyższych okoliczności.
3) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody lub straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu
obowiązków umownych, jak również za szkody lub straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
lub rękojmi.
§10
1. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Załączniki stanowią integralną część umowy.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1)

formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

2)

wymagania techniczne zaoferowanego sprzętu (załącznik nr 1a do SIWZ).
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