Numer sprawy: FS.271.8.2016

Zał. nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY NR .../16

Zawarta w dniu ………………2016r. w Święciechowie pomiędzy:
Gminą Święciechowa z siedzibą ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
NIP 697-223 57 22, REGON 411050712
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Pana Marka Lorycha - Wójta
a
Firmą …………………. z siedzibą w ……………………………. wpisanym do KRS pod
numerem ……………………NIP …………………., REGON ………………………..,
reprezentowanym przez: Pana/Panią zwaną dalej „Wykonawcą”,
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, zwanej w skrócie PZP (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), na „Zakup
pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika”,
o następującej treści:
Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok
produkcji……………… w wersji…………marki…………….oraz ładowacz czołowy wraz
z osprzętem o parametrach i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami wskazanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy (w tym w zał. nr 1
do oferty). Ciągnik posiada aktualną homologację zgodnie z wymogami przewidzianymi
w przepisie art.70b i nast. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
Ciągnik i ładowacz czołowy zwane są łącznie w dalszej części umowy także jako sprzęt,
przedmiot zamówienia, przedmiot umowy, zakupiony sprzęt.
2. Zakres umowy opisany szczegółowo w rozdziale III SIWZ obejmuje w szczególności :
1) Sprzedaż i dostawę przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
fabrycznie nowego sprzętu objętego zakresem zamówienia wraz z wymaganymi
dokumentami tj.: dokumentację techniczną, instrukcją obsługi, katalog osprzętu, wykaz
punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, zasady świadczenia serwisu
gwarancyjnego, kartę gwarancyjną, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
2) Udzielenie gwarancji na zakupiony sprzęt, zgodnie z oferta przetargową,
3) Zabezpieczenie serwisu zgodnie ze złożoną ofertą,
4) Przeszkolenie pracownika zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego
sprzętu w uzgodnionym terminie ale nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca sprzedaje i przenosi własność ciągnika i ładowacza czołowego, o których
mowa w ust.1 na zamawiającego. Przejście prawa własności następuje po dostarczeniu
przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru
bez uwag.
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§2
Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem zamówienia: ciągnik oraz ładowacz
czołowy jest fabrycznie nowy, ma parametry i cechy zgodne z ofertą przetargową oraz posiada
niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.
§3
1. Dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21dni od podpisania
umowy.
2. Miejsce dostawy: ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.
3. Koszty dostawy oraz odpowiedzialność za należyte przewiezienie przedmiotu umowy
spoczywają na Wykonawcy.
4.Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań
umowy przez osoby zatrudnione do wykonania przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcy.
5.Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania zobowiązania umowy z należytą starannością.
2) zapewnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach zdolnych do wykonania przedmiotu
umowy.
6.Zamawiający zobowiązany jest do:
1) odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, ustalonym dwustronnie z
Wykonawcą,
2) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za zakupiony sprzęt.
§ 4.
1. Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z ofertą przetargową na kwotę:
…………………..z brutto (słownie: ………………………. złote …./100), w tym podatek od
towarów i usług VAT w kwocie ………………..zł (słownie: ……………………………
złote………./100), w tym…………………………..:
- za ciągnik …………………………………………,
- za ładowacz ………………………………………..
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całość zamówienia, w tym wszystkie
skalkulowane przez wykonawcę koszty, konieczne dla prawidłowego wykonania umowy.
§ 5.
1. Zamawiający wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 za cały przedmiot umowy zapłaci
w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT na konto nr …………………………………….
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany bez uwag przez
strony umowy protokół odbioru zakupionego sprzętu.
§6
1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny
z wymogami określonymi w SIWZ i ofercie przetargowej jest niekompletny lub posiada ślady
zewnętrznych uszkodzeń, Zamawiający odmówi odbioru dostawy, sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy
przedmiotu umowy wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
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2. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostawy Zamawiający
wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru wraz z określeniem terminu
dostarczenia przedmiotu zamówienia, nowego, wolnego od wad.
§7
Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi …, miesięcy, licząc od dnia
podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru (bez uwag). Gwarancja zostanie udzielona
pisemnie i stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru. Dokument gwarancji nie może
zawierać zapisów mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wynikające z niniejszej umowy
oraz nakładać na Zamawiającego dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku
przeciwnym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone).
2. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości
maksymalnej do 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego przy ul. Ułańskiej 4, 64-115
Święciechowa i oświadcza, że Serwis gwarancyjny sprawowany będzie bezpośrednio przez
Serwis pogwarancyjny wykonywać będzie ………………………..
3. W okresie gwarancji nieodpłatne usunięcie wad, awarii i usterek następować będzie
w terminie – do 7 dni roboczych licząc od następnego dnia od dnia zgłoszenia. Dopuszcza się
zgłoszenie dokonane faksem lub pocztą elektroniczną.
4. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii, usterek
lub wad, w tym koszty obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu umowy do jego
siedziby i z powrotem oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części
eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu to jest klocki hamulcowe, oleje, filtry)
ponosi Wykonawca.
Wszystkie, zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, części mają
być oryginalne i fabrycznie nowe.
5. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez
Zamawiającego protokołu odbioru.
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 uwzględnia się pierwszy oraz drugi
bezpłatny przegląd gwarancyjny.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami przedmiot zamówienia/Wykonawca
do realizacji zamówienia zatrudni podwykonawcę.*
2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia
podwykonawcom pod następującymi warunkami:
1) Wykonawca w ofercie przetargowej deklarował udział w realizacji zamówienia
podwykonawcy/ów/ lub dokumentował spełnianie warunków udziału przez korzystanie
z zasobów innych podmiotów,
2) Podwykonawcy posiadają kwalifikacje do ich wykonania,
3) Zakres przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy musi być tożsamy ze
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
§9
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
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a) w wysokości 0,2% całkowitej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu umowy, licząc od następnego dnia od upływu terminu , o którym mowa
w § 3 ust. 1,
b) w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
stwierdzonych wad i usterek i awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji, licząc od
upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3,
c) wysokości 20 % całkowitej wartości umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar
umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % całkowitej wartości
umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (nie dotyczy
przyczyn określonych w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy).
4. Ilekroć w ust.1 lub ust. 2 lub ust. 3 jest mowa o całkowitej wartości przedmiotu umowy
należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa
w § 4 ust. 1.
5. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych, zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2.Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków zmian:
1) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentacją
przetargową,
2) zmiany stawki podatku VAT,
3) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na:
a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia
nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy
przepisów ustaw i rozporządzeń,
b) nagłe zdarzenia losowe mające wpływ na realizację zamówienia,
c) okoliczności niezależne od stron umowy powodujące przerwę w wykonaniu
umowy.
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić
i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy;
2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) gdy wykonawca spóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni.
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2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach (ust. 1 ).
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
2. Pismo Wykonawcy lub Zamawiającego wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na wskazany w niniejszej umowie adres lub adres
wskazany w późniejszym zawiadomieniu uważa się za doręczone z dniem odbioru tego pisma
osobiście lub dorosłego domownika albo odmowy odbioru pisma albo z dniem upływu 14
dniowego terminu do odbioru pisma liczonego od daty pierwszego awizo.
§ 13
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 14
Postanowienia pozostałe ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………..
§ 15
Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiającego.
§ 16
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

..........................................

WYKONAWCA:

...........................................

* zakreślić właściwe
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