Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA O ZAKUP KOPARKO - ŁADOWARKI
w dniu

2017 r. w Malborku

pomiędzy
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (82200) przy ul. Chrobrego 31, zarejestrowaną w KRS prowadzonym przez VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem 0000112541 o
kapitale zakładowym 12.805.500 zł, NIP 579-000-74-23, REGON 170423651
zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
a
z siedzibą

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych, została zawarta umowa o
następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem, marki:
, model:

, typ:

, rok produkcji:

, o parametrach technicznych wyposażeniu

opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w pełni sprawny, wolny od wad
fizycznych i prawnych, odpowiadający pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych
norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE, zgodnie z wymaganymi
parametrami technicznymi i wyposażeniem - zawartymi w pkt. 3.3 SIWZ.
3. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom polskich norm, spełnia
warunki techniczne dopuszczające do ruchu zgodnie z polskim prawem oraz gwarantuje jego
dobrą jakość – zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia nie jest obciążony prawami osób trzecich.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów dotyczących użytkowania
przedmiotu zamówienia - zgodnie z pkt. 3.3.5 SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego pracy i obsługi w
siedzibie Zamawiającego – zgodnie z pkt. 3.4 SIWZ.

§2
TERMIN WYKONANIA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
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1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie

(zgodnie z ofertą) od daty podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego – zgodnie z treścią pkt. 5.2 SIWZ.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez
przedstawicieli obu Stron, w siedzibie Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.

§3
WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wybraną ofertą, wynosi:
a. netto:

zł (słownie:

b. należny podatek VAT
c. brutto

zł (słownie:

),
%,

zł,

).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wydatków ponoszonych przez Zamawiającego
na sfinansowanie przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
4. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy wykonawcy po podpisaniu, bez uwag, protokołu zdawczo –
odbiorczego przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

§4
GWARANCJA, PRZEGLĄDY
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy, na okres liczony od daty
podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, na

miesięcy

(zgodnie z ofertą) na prawidłowe funkcjonowanie koparko-ładowarki oraz rocznej rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy – zgodnie z treścią pkt. 3.3.6 SIWZ
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek. Wszelkie koszty związane
z ich usunięciem, ponosi Wykonawca.
4. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad stawianych przez Wykonawcę
dla danej marki.
5. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć naprawę gwarancyjną w terminie

godzin od

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodnie z ofertą) - czas reakcji serwisowej. W sytuacji,
gdy wykonanie naprawy (przeglądu) nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego lub wykonanie
naprawy (przeglądu) będzie trwało dłużej niż 48 godzin od jej rozpoczęcia, Wykonawca na własny
koszt odbierze koparko-ładowarkę i dokona naprawy (przeglądu) we własnym serwisie, a na czas
dokonania naprawy (przeglądu) zapewni maszynę zastępczą. W sytuacji braku maszyny
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zastępczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wynajęcia maszyny zastępczej na koszt
Wykonawcy.

§5
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego
brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5%
wynagrodzenia ofertowego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad,
c) za opóźnienie w rozpoczęciu czynności serwisowych w wysokości 0,025 % wynagrodzenia
ofertowego brutto, za każdą godzinę opóźnienia,
d) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
3. Niezależnie od naliczania kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy
termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe.
6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z
wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy
w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 1.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu powzięcia informacji o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w szczególności gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
d) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 7 dni,
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3.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.

§7
PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§8
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

, tel.: kontaktowy

.
2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

, tel. kontaktowy

.

§9
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Regulamin zamówień sektorowych podprogowych Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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