Załącznik nr 8 do SIWZ
Wzór umowy

UMOWA Nr ........
Zawarta w dniu ............................
pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Gminy Łomża, z siedzibą w Łomży przy ul. Marii SkłodowskiejCurie 1a którego reprezentuje: Sławomir Gawrych – Dyrektor ZUK,
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a
…………………………………………………………………………………....................
z siedzibą w ............... przy ul. ....................., NIP: ________ - ________ - _________
którego reprezentuje:
.................
zwanym w treści umowy Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć przedmiot umowy tj. koparko – ładowarkę z osprzętem
fabrycznie nową, rok produkcji ……………….……, model …………………….……, typ
…………..……….., spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
zgodny ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o koparce, sprzęcie lub przedmiocie umowy, bez
bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć koparko - ładowarkę określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na bazę Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie występują w stosunki do niego jakiekolwiek ograniczenia w
rozporządzaniu oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania administracyjnego bądź cywilnego jak
również nie jest przedmiotem zabezpieczenia lub zajęcia z innego tytułu.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy i że jest producentem lub autoryzowanym
przedstawicielem producenta zapewniającym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy szczególnie w zakresie:
a) zgodności z SIWZ, ofertą i niniejszą umową,
b) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami,
c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady i usterki zmniejszające wartość techniczną
i użytkową sprzętu ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.
6. Wykonawca ustali telefonicznie lub e-mailowo z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy z 3
dniowym wyprzedzeniem. Dostawa musi nastąpić w dzień roboczy (tj. poniedziałek – piątek w godzinach
7.30 – 15.30).
7. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na bazę Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul. M.
Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża
8. Sprzedaż, dostawa i montaż obejmuje koszt zakupionego sprzętu, koszt obsługi serwisowej, załadunek na
środki transportowe, przewóz do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca, rozładunek w wyznaczonym
miejscu w ustalonym terminie.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z
uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i
doświadczenia.
10. Jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie poszczególnych elementów przedmiotu umowy nastąpiło w czasie trwania
transportu, odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca. Jest on zobowiązany dostarczyć
zamówiony sprzęt takiej samej jakości, wolny od wad.
11. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
Protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu przez niego
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo sprawdzenia
zgodności jego parametrów technicznych z warunkami określonymi w SIWZ, podczas czynności
odbiorowych.
12. Odbioru sprzętu dokonają osoby wyznaczone przez Zamawiającego w dniach pracy Zamawiającego.
13. Stwierdzenie w dowolnym momencie podczas czynności odbioru usterek, wad lub niezgodności z SIWZ lub
umową przedstawionego do odbioru sprzętu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszych
czynności do czasu usunięcia nieprawidłowości, wad lub usterek. Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich stwierdzenia.
14. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po spełnieniu wymogów zawartych w
SIWZ i umowie.
15. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
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16. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, wad lub usterek w terminie określonym w ust. 13, Zamawiający
ma prawo do odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie
natychmiastowym. Zamawiający w wyjątkowych przypadkach odstąpi od egzekwowania zapisu momencie
gdy Wykonawca podstawi maszynę zastępczą spełniającą minimalne wymagania określone w SIWZ, jeśli
wystąpią okoliczności w których Wykonawca będzie potrzebował więcej czasu na usunięcie
nieprawidłowości.
17. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić w siedzibie Zamawiającego personel Zamawiającego z obsługi
sprzętu w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi sprzętu wraz ze wszystkimi jego funkcjami w
uzgodnionym z zamawiającym terminie i w cenie oferty.
18. Strony ustalają, że wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty
niezbędne do użytkowania przedmiotu umowy, w szczególności:
a) instrukcję użytkowania i konserwacji w języku polskim, dokumenty gwarancyjne,
b) certyfikat znaku bezpieczeństwa lub deklarację zgodności DTR lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
c) katalog części zamiennych sprzętu
19. Osobami zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:
ze strony Zamawiającego: ……………………….….. - tel. ……………….……..
ze strony Wykonawcy: …………………………… - tel. ………..…….………
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie
przez
Wykonawcę
brutto
w
kwocie:
………………………
słownie:
…………………………………….……………………………, w tym VAT w kwocie ………………. zł,
przy stawce podatku VAT - ……%, wartość przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) wynosi:
………………….zł.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy odbioru przedmiotu umowy bez wad i uwag, stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym
również koszty transportu sprzętu, gwarancji obejmujący pełny okres oraz inne, które nie zostały ujęte w
niniejszej umowie, a są niezbędne do prawidłowego jej wykonania.
4. Strony
zgodnie
postanawiają,
że
w
treści
faktury
wystawionej
przez
Wykonawcę w związku
z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurowała:
Gmina Łomża ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, NIP: 718–12–68–329,
Jako Odbiorca będzie figurował:
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża
5. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle / nie wyśle* (*niewłaściwe skreślić)
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191).
6. Zapłata za fakturę nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174). Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze
adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
§4
1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po wykonaniu dostawy oraz po potwierdzeniu odbioru
przedmiotu umowy protokołem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy.
2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie uiszczone przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę, w ciągu ….. dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury wraz z właściwym protokołem odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr: ……………………………….
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji której okres zaczyna biec w dniu
dokonania odbioru i wynosi: 36 miesiący.
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy tj. koparko – ładowarkę Bezpłatną obsługę serwisową w liczbie
… przeglądów.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów zgodnie z ustalonym
harmonogramem przeglądów.
4. Podczas wykonywania bezpłatnych przeglądów w trakcie trwania fabrycznej gwarancji, Wykonawca
uwzględnia w cenie:
• koszt usług serwisowych.
1.
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•

koszt materiałów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, filtry płyny, oleje itp.), podlegających wymianie
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez producenta.
• koszt napraw zgłoszonych usterek.
Podczas wykonywania bezpłatnych przeglądów po wygaśnięciu fabrycznej gwarancji, Wykonawca uwzględnia w
cenie:
• koszt usług serwisowych.
• koszt materiałów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, filtry płyny, oleje itp.), podlegających okresowej
wymianie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez producenta.
W tym okresie Zamawiający pokrywa koszt napraw zgłoszonych usterek.
5. Szczegółowe warunki gwarancji nie uregulowane w niniejszej umowie zostaną określone w książce
gwarancyjnej doręczonej Zamawiającemu.
6. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję przedmiotu umowy, jego wykonanie i jakość użytych
materiałów, zgodnie z przepisami, jak również kompletność przedmiotu umowy.
7. Czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia
liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.
8. Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie podejmie czynności serwisowych, Zamawiający ma prawo
zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi gospodarczemu na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji.
9. Zgłoszenia wady objętej gwarancją Zamawiający dokonuje drogą mailową, faksem lub pisemnie.
8. Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od zawiadomienia
go o wadzie czy usterce lub innej niesprawności sprzętu.
10. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym koszty transportu w obie strony, ponosi
Wykonawca.
11. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna Wykonawca w terminie przewidzianym dla naprawy gwarancyjnej,
wymieni rzecz wadliwą (tj. w zależności od potrzeb cały przedmiot umowy albo podzespół lub część) na rzecz
nową, wolną od wad. W takim przypadku okres gwarancji wskazany w § 5 ust. 1 na nową rzecz biegnie na
nowo od dnia dostarczenia tej rzeczy Zamawiającemu.
12. Okres gwarancji na przedmiot umowy przedłuża się odpowiednio o czas trwania naprawy gwarancyjnej.
13. Upływ gwarancji nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, jeżeli Zamawiający
zawiadomi go o wadzie w okresie gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowości działania przedmiotu umowy wynikających z
uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem zewnętrznym lub powstałych z winy Zamawiającego.
15. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji mogą być wykonywane niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w dostawie ponad termin
umowny dostawy w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia realizacji warunków umowy, licząc od całego
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. W wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
lub ją rozwiązać bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, przede wszystkim w przypadku gdy
sprzęt nie będzie spełniał warunków oferowanych przez Wykonawcę. a określonych w SIWZ, a nie będzie
możliwe dokonanie zmian, usunięcie nieprawidłowości, wad lub usterek o których jest mowa w § 2 ust.13
umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % od całego wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca nie może zwolnić się z obowiązku wykonania umowy przez zapłatę kary umownej.
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące
następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.
9. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 5 ust. 8
niniejszej umowy, wyznaczonego Wykonawcy w celu usunięcia w okresie gwarancji wad bądź usterek lub
innej nieprawidłowości sprzętu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia licząc od następnego dnia, w którym upłynął wyznaczony termin. Zapłata przez Wykonawcę
nałożonej i naliczonej kary nastąpi na podstawie noty obciążeniowej skierowanej do Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
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10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umów.
11. Zamawiający odstąpi od naliczania kary o której mowa w §6 ust. 9 jeśli Wykonawca na czas przedłużającej
się naprawy gwarancyjnej powyżej ustalony czas podstawi Zamawiającemu nieodpłatnie maszynę zastępczą
spełniającą minimalne wymagania określone w SIWZ .
§7
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go
dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w
rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1330), która
podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na udostępnienie w
trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000) i nie wykorzystywać ani nie
przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji
współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy.
4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do
realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej „RODO”, a Wykonawca - podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

