Załącznik nr 2.

UMOWA DOSTAWY

Zawarta w dniu ……………………….. roku w Koszalinie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o.,
Z siedzibą; 75 – 724 Koszalin ul. Komunalna 5,
Nr identyfikacyjny VAT; 669-05-05-783,
Nr REGON; 330253984
Reprezentowanym przez:
1. Tomasza Ucińskiego – Prezesa Zarządu Dyrektora,
2. Piotra Hossa – Członka Zarządu, Prokurenta.
Zwanym dalej Zamawiającym.
a
…………………………………………………………………………………………………..
Z siedzibą; ……………………………………………………………………………………
Nr identyfikacyjny VAT; …………………………………………
Nr REGON; REGON ………………………………………………
Reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy z przeprowadzonego
zapytania ofertowego na dostawę nowej elektrycznej zamiatarki
chodnikowej.
2. Szczegółowy zakres dostawy określa opis przedmiotu zamówienia oraz
przedłożony w ofercie opis techniczny.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą.
§2
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające wszystkie składniki (dowóz, montaż,
cło, ubezpieczenie itp.) określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę
ogółem;
1. Cena całkowita netto;. ………………………………. Zł.
(słownie:
……………………………………………………………………………………………..)
Cena całkowita brutto; ………………………………. Zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
Podatek VAT; ………………………………… zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
2. Należności będą regulowane na konto Wykonawcy w ………………………....
Nr ………………………………………………………………......……………………
3. Płatność będzie zrealizowana zgodnie ze złożoną ofertą, czyli w ……….
równych ratach płatnych każdorazowo, co 30 dni.
4. Z pierwszą ratą Zamawiający zapłaci należny VAT.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT końcowej jest podpisany przez obie strony
protokół odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania oraz
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dostarczenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia określony niniejszą
umową w terminie najpóźniej do dnia …………………………………… 2017 roku.
§5
1. Na dostarczony przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji, który wynosi
………………. miesiące, zgodnie ze złożoną ofertą, liczony od terminu
bezusterkowego odbioru i przekazania do użytkowania.
2. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z uwzględnieniem § 7
niniejszej umowy.
3. Okres rękojmi jest, co najmniej równy okresowi gwarancji.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy.
2) Zmianie osób reprezentujących.
3) Ogłoszeniu upadłości.
4) Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy.
5) Zawieszeniu działalności firmy.
6) O zastępstwie prawnym Wykonawcy i przejściu zobowiązań na inny
podmiot.
§6
Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji;
1. Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w
czasie do 24 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy.
2. Dostawa części zamiennych do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w
czasie do 48 godzin od momentu powiadomienia wykonawcy.
3. W przypadku awarii powyżej 7 dni w okresie gwarancji, Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiającego; zastępczy zamiatarkę o podobnych
parametrach techniczno – eksploatacyjnych.
4. Wykonawca ponosi koszty dostawy jednostek zastępczych.
§7
1. W odbiorze wyznaczonym na dzień dostawy będą uczestniczyć wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
3. Wykonawca przedłoży w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:
1) Protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych, jeśli były wykonywane.
2) Książka serwisowa,
3) Książka gwarancyjna,
4) Instrukcja obsługi z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku
polskim.
5) Katalog części zamiennych w języku polskim,
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6)

Dokumenty
określające
warunki
serwisowania
gwarancyjnego
i
pogwarancyjnego, wraz z wykazem punktów serwisowych,
7) Deklaracja zgodności CE,
4. Wykonawca przeszkoli na własny koszt kierowców – operatorów
Zamawiającego posiadającego uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń
przedmiotu zamówienia, w siedzibie Zamawiającego.
5. Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół, który podpisują
wszyscy uczestnicy odbioru i przekazuje kopię Wykonawcy.
6. Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i kosztem odbiór i ponowną
dostawę przedmiotu zamówienia w razie uzasadnionego nie dokonania odbioru.
§8
Przedstawicielami stron są:
1. Wykonawcy;
1) ……………………….
2. Zamawiającego;
1) Dariusz Papka.
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady
zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze
względu na jego cel określony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz
wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w
chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia
wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot stosownie
do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
2) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikłej z opóźnienia.
4. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w
formie; pisemnej, elektronicznej lub faksem, pod następujące;
1) Nr faksu: …………………………………………….
2) Poczta elektroniczna; ……………………………..
5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.
6. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad.
7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po
upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych
terminów.
10. Okres usuwania wad nie przedłuża umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy.
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2.
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§ 10
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w
wysokości 5% ceny w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w
wysokości 5% ceny w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
1) Zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2) Zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości
0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.

§ 11
Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu
Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach;
1. Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy.
2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację zamówienia i nie realizuje go
przez okres 14 dni.
4. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn realizuje zamówienie niezgodnie z
ustaleniami.
5. Strona wykaże, że nie jest lub jest niezgodnie realizowana umowa.
1.

2.
3.
4.

§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią niniejsze załączniki;
1) Opis Przedmiotu zamówienia oraz opis techniczny zawarty w ofercie
Wykonawcy
2) Oferta cenowa Wykonawcy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie aneksu podpisanego przez obie strony w zgodzie z art. 144 ust.1 Prawa
Zamówień Publicznych.
W razie wystąpienia okoliczności opisanych w art. 145 Prawa Zamówień
Publicznych przy rozwiązywaniu umowy nie ma zastosowania § 10, ust. 2
niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca
zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje
roszczenie do Zamawiającego.
2. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń
Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
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3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się
do sądu powszechnego właściwego dla siedziby zamawiającego.
§ 14
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY;

WYKONAWCA;
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