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Znak sprawy: ZP-2/11/2018
UMOWA DOSTAWY – projekt
Specjalistycznego pojazdu silnikowego, dwuosiowego, w układzie napędowym 4x2,
wyposażonego w zabudowę urządzenia ciśnieniowego dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego
typu kombi do udrażniania i czyszczenia kanalizacji..
zawarta dnia ………. 2019 r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Leśna 1, 39-460
Nowa Dęba, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
numer 0000171618, NIP 8670003134. Wysokość kapitału zakładowego 9 281 500 zł,
zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentują:
1.
– Prezes Zarządu
2.
– Zastępca Prezesa Zarządu
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
o następującej treści:
§1
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówieo
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu pojazdu ciężarowego
dwuosiowego, w układzie napędowym 4x2, wyposażonego w zabudowę urządzenia
ciśnieniowego dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego typu kombi do udrażniania i czyszczenia
kanalizacji zgodnie z przedstawioną ofertą cenową oraz zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.:
[szczegółowy opis przedmiotu zamówienia]
w terminie ………... od daty podpisania umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd przedmiot umowy, technicznie sprawny, gotowy
do pracy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego: ul. Leśna 1 w Nowej Dębie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pokazu sprawności technicznej przedmiotu
umowy, w obecności Zamawiającego, po dostarczeniu przedmiotu umowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
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§4
1. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Dostarczenia dokumentu potwierdzającego prawo własności.
b) Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.
c) Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim.
d) Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu, zabudowy
i wyposażenia dodatkowego.
e) Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo
homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu, certyfikat CE dla
zabudowy, karta pojazdu).
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi - szkolenie należy udokumentowad.
b) Odbioru i dostarczenia naprawionego pojazdu z i do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.
§5
1. Przedmiot umowy z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem objęty jest
gwarancją producenta przez okres ……………. miesięcy.
2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji.
3. Przez serwis należy rozumied:
a) wykonywanie planowych obsług technicznych określonych przez producentów podwozia
i zabudowy w instrukcji eksploatacji, w pełnym zakresie;
b) wykonywanie napraw awaryjnych i usuwanie wad, wynikłych podczas normalnej
eksploatacji, w okresie gwarancji.
4. W przypadku awarii przedmiotu umowy Zamawiający powiadamia Wykonawcę
o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub faksem.
5. Czas reakcji Wykonawcy nie będzie przekraczał 2 dni robocze od momentu zgłoszenia
awarii przez Zamawiającego do momentu podjęcia stosownych działao zmierzających do
przetransportowania uszkodzonego pojazdu w miejsce jego naprawy, jeżeli zajdzie taka
koniecznośd.
6. Wykonawca dokonuje naprawy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
7. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.
6, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd bezpłatnie - w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 - pojazd o podobnych parametrach technicznych.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do wymagao wskazanych w ust. 7,
Zamawiający wydzierżawi pojazd o podobnych parametrach technicznych od Strony trzeciej
a wszelkie koszty związane z dzierżawą i dostarczeniem pojazdu pokrywad będzie
Wykonawca.
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9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w okresie gwarancji w terminie
30 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo do powierzenia
wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od
uprawnienia przewidzianego w ustępie 7 niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na zakupiony przedmiot umowy oraz części
zamienne.
§6
Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacid ……………................
zł cena netto (słownie: ………………………………………………....……………………) plus obowiązująca
stawka podatku VAT, razem - cena brutto ……………………….zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………………..……………),
zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy przedstawioną dnia …………. 2018 r., która stanowi
załącznik do niniejszej umowy.
§7
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy będzie płatne przelewem na
konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury w wersji papierowej.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
przedstawicieli obu Stron umowy, potwierdzający należyte wykonanie umowy (odbiór,
sprawdzenie sprawności technicznej oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji określonej
w niniejszej umowie).
§8
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto, określonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę
[…+ (słownie: *…]).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie […].
3. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wnoszone jest w oryginale
i wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego.
4. Termin ważności zabezpieczenia wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 70 % kwoty,
o której mowa w ust. 1 powinien przekraczad o co najmniej 30 dni terminy realizacji
kompletnej dostawy pojazdu/urządzenia, potwierdzonego przez Strony podpisaniem
protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Termin ważności zabezpieczenia wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 30 % kwoty,
o której mowa w ust. 1 powinien przekraczad o co najmniej 30 dni termin gwarancji i rękojmi
za wady.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeo z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeo z tytułu rękojmi.
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7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez
Zamawiającego należytego jej wykonania, z zastrzeżeniem ust. 4, z tym, że kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości
zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
gwarancji/rękojmi za wady.
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi poprzez dokonanie przelewu
wpłaconej na konto Zamawiającego kwoty zabezpieczenia albo poprzez zwrot oryginału
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w
formie innej niż pieniężna.
§9
1. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy. Kary naliczane będą w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego (brutto) za każdy dzieo opóźnienia liczony od terminu określonego § 2,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy – w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzieo opóźnienia liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca/Dostawca ponosi
odpowiedzialnośd – 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę kary umowne naliczone do dnia
odstąpienia nadal są należne.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokośd kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za realizację przedmiotu umowy lub z
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy również w następujących
sytuacjach:
a) została rozwiązana firma Wykonawcy,
b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
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d) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy.
§11
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mied będą
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówieo publicznych.
§ 13
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie,
a w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy rozstrzygad będzie Sąd
Powszechny właściwy dla adresu Zamawiającego.
§ 14
Umowa zawarta została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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