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UMOWA NRLI}OL7IZP

Zawartaw Wasilkowie, w dniu .....'..'.'..... r.' pomiędzy:

1) Przedsiębiorstwem Komunalnym Gospodarki odpadarlt,,Czyste Środowisko'' Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Studziankach, 16 010 Wasilków'
ul. Spółdzielcza 11 Studzianki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 23085l, NIP: 9661779924, REGON: 200009064, reptezentowaną przez Prezesa
Zarządu Tomasza Mariusza Piotrowskiego, zwaną w dalszej części umowy
,,Zamawiającym''

a

2)

zwanym w dalszej
części umowy,,'Wykonawcą'';

zwanymi daIej łącznie :,,Stronami'', o następuj ącej treści :

s1

Podstawę zawarcua niniejszej umowy' zwanej dalej: ,,UmoWź!'', stanowi wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki na
podwoziu samochodu ciężarowego'' (ozn. post.: ZP _ Il20I7), prowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia29 stycznia2))4 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu
nieo graniczonego' rozstrzy gniętego w dniu .......... .'......20 17 r.

s2

Integralną część niniejszej umowy stanowi dokumentacjaprzetargowa, a w szczegó|ności:
1. Specyfikacja Istotnych WaruŃów Zamówienia;
2. opis zarrlatarki, będącej przedmiotem zamówienia;
3. Oferta przetargowa Wykonawcy z dnia....... r.:

4. Pismo ZamawiĄącego o wyborze oferty z dnta.. '. '.. r.

s3

przetargowej/

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązllje się do przeniesienia na
Zamawiającego prawa własności pojazdu, tj. fabrycznie nowej zamtatarki ulicznej marki:
............., model: rok produkcji: .......:...., nr identyfikacyjny:.... na podwoziu
samochodu ciężarowego marki: model: , rok produkcji: ..........'.' nI
identyfikacyjny: ........ szczegołowo opisanej w załącznikach do niniejszej umowy'
tj. ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia oraz opisie zamiatarkt, będącej
przedmiotem zamówienia, zwanej dalej ,,Zamiatarką'', i wydania jej w stanie
kompletnym i przydatnym do umówionego poŹytku Zamawtającemu' zaś Zamawiający
zobowiązuje się do odebrania Zamiatarkt i zapłacenia umówionej ceny na warunkach
określonych Umową.
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$4
l. Wykonawca oświadcza, iŻ Zamiatarka wTaZ z osprzętem i wyposażeniem i kompletem
dokumentów stanowi jego własność, wolna jest od wad ftzycznych oraz wad prawnych,
nie stanowi przedmiotu praw osób trzeich, w tym nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
nie stanowi przedmiotu zastawu rejestrowego, nie toczy się żadne postępowanie, które
doty czyłob y Zamtatarki'
2. Wykonawca oświadcza, iŻ Zarniatarkajest fabrycznie nowa, pochodzi z produkcji seryjnej
i nie zawiera jakichkolwiek prototypowych rozwtązań dostosowujących Zatrlatarkę do
wymogów ZaInawtajacego, jak tównieŻ, ze odpowiada wszelkim przepisom i normom prawa
krajowego i europejskiego.
3. Wykonawca oświadcza, iŻ Zamiatarka zgodna jest z opisem zamięszczonym w ofercię
Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, 1Ż wykona przedmiot Umowy z naleŻsĄą starannością, zgodnie
zprzepsami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy.
5. Wykonawca nie moŻe przenieść praw, ani obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy,
w tym wierzy.telności wobec Zamawiającego na osoby trzeciebezuptzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego'

$s
lZapis zostanie uzupełniony na podstawie ofeĘ onawcy/

Termin dostawy Zamtatarki: .'.'.....' dni od daĘ zwarcia Umowy.

$6
1. Wykonawca jest obowiązany na własny koszt dostarczyc Zamiatarkę na plac składowiska
Zamawiającego, znajdujący się pod adresem: ul. Spółdzięlcza 11, Studzianki, 16 - 010
Wasilków, województwo podlaskie, w terminie oznaczonym w $ 5 Umowy.
2. Wykonawca jest obowiązany powiadomiÓ Zamauliającęgo o planowanej dacie dostawy
z co najmniej 3 - dniowym vłyprzedzeniem.
3. Po dostawie Zarrlatarkt strony przystąpią do czyrrrrości jej odbioru, z czego zostanie
spotządzony protokół'
4. W przypadku stwierdzenia zgodności Zamtatarkt, jej osprzętu, wyposazenia
i dokumentacji, z treścią oferty Wykonawcy i SIWZ, oraz braku możliwych do stwierdzenia
w toku oględzin wad Zamiatarki - sporządzony zostanie protokół odbioru Zamtatarkl
Z tą chwllą nastąpi wydanie Zamiatarkt Zamawiającemu.
5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek sporządzony zostanie protokół
stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca będzie obowiązany - w terminie v,ryznaczonym
ptzez Zamawiającego - do usunięcia stwierdzonych wad i usterek lub wymiany określonych
podzespołów lub wymiany Zamiatarki na inną _ spełniającą wymagane parametry - wolną od
wad - na własny koszt i ntebezpieczeństwo.
6. W przypadku stwierdzęniaw toku odbioru' Że Zamiatarkabądźjej osprzęt lub wyposażenie
lub dokumentacja nie odpowiada parametrom zawartym w SIWZ lub ofercie Wykonawcy lub
Są niekompletne, sporządzony zostanie.' protokół niezgodności Zamtatarkt z ofertą.
Wykonawcabędzie wówczas zobowiązany - w terminie WznaczonymprzezZamawtającego
- do dokonania na własnych koszt i niezbezpieczeństwo odpowiednich zmian, celem
dostosowania Zamtatarki lub jej osprzętu lub wyposaŻenia lub dokumentacji do stanu

zgodnego z ofertą i wymogami SIWZ. JeŻęli będzie to niemozliwe, Wykonawca będzie
obowiązany do wymtany Zamiatarki na inną _ zgodną z opisem i warunkami SIWZ.
Postanowienia niniejszego ustępu znajdują zastosowanie w razie stwierdzenia niezgodności
parametrów Zamiatarki lub jej osprzętu lub wyposazenia lub dokumentacji ztreścią SIWZ lub
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ofertą Wykonawcy, jak również w TaZię ich niekompletności' również po dokonaniu odbioru
Zamtatarki, jeŻeli niezgodność lub niekompletność istniała w chwili wydania Zatntatarki
Zamawnjącemu, lecz ujawniła się dopiero po dokonaniu odbioru.
7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 povqrżej, Wykonawca po wyeliminowaniu
stwierdzonych nieprawidłowości - ponownie powiadomi Zamauliającego z co najmniej
3 - dniowym wyprzedzeniem o gotowości do dostarczeniai wydania Zamtatarki'
8.Wprzypadkachprzewidzianychw$6ust.5i6dostawęuznajesięzadokonanązchwią
odbioru przez Zamawiającego Zamiatarki wolnej od wad i zgodnej z parametramt,
wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami, niniejszej Umowy oruz oferty Wykonawcy.
9. W toku czynności odbioru ZamiatarkiprzezZamawiającego, Wykonawca jest obowiązany
dokonaó pokazu działania zamiatarki oraz proby technicznej, zaś po dokonaniu odbioru
Wykonawca jest obowiązany ponadto przeszkolti dwóch pracowników Zamau,iającego z jej
obsługi i konserwacji.
10. Po dokonaniu odbioru Zamiatarki na Zamawiającego przechodzą korzyści i cięŻary
zmązane z przeniesieniem prawa własności.

$7
lZapis zostanie uzupełniony na podstawie oferty Wykonawcy/

I. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynikającą
z ofeĘ Wykonawcy, cenę w wysokości zł netto, powiększoną
o naleŻny podatek od towarów i usług wedle stawki oń w kwocie ..'..'.'.'.... .' zł, tj.
łącznie brutto .....................zł.

2. Wskazana w ust. 1 cena jest cenąryczaŁtową i obejmuje wszystkie należności Wykonawcy
związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym w okresie gwarancji. Cena uwzględnia
ponadto wszelkie podatki, opłaty celne i inne, które mogą powstaó w związku z rea|izacją
niniejszej Umowy. Cena nie podlega waloryzacji.
3. W przypadku zmtany stawki podatku od towarów i usług, zostanie wprowadzona do
Umowy stosowna zmiana.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą
do wystawienia faktury VAT jest sporządzenie protokołu odbioru Zarniatark| o którym mowa
w$6ust.4Umowy.
5 Zapłata ceny nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przęz

...pod ff .............

6. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, a przed
dokonanie płatności' wymaga zmtany niniejszej Umowy.

s8
1. W przypadku, jeżeli Wykonawcabędzie realizował Umowę zudziałem Podwykonawców'
ponosi on odpowiedzialność zatch działaniat zantechania, jak za własne.
2. W razię realizacji Umowy z udziałęm Podwykonawców, Wykonawca jest obowiązany do
pełnienia funkcji koordynatora ich działan, w taki sposób, by dla Zamawiającego
v,ystarczające było kontaktowanie się wyłącznie z Wykonawcą.
3. W przypadku' gdy Zamawiający poweŹmie uzasadnione podejrzenie, Źe uprawnienia lub
kwalif,rkacje Podwykonawcy nie gwaranĘą naleŻ7Ąej jakości wykonania Umowy' moŻe
Żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

se
lZapis zostanie uzupełniony na podstawie oferry Wykonawcy oraz opisu il

1. Podpisując niniejszą Umowę Wykonawca udztela Zamawiającemu na Zamtatarkę vłraz
z osprzętem i wyposażeniem gwarancji jakości na okres lat, który rozpoczyna swój
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bieg z chwilą sporuądzęnia protokołu odbioru, o których mowa w s 6 ust. 4 Umowy -
na warunkach określonych poniżej.
2. w ramach gwaIancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na własny koszt za
pośrednictwem Autoryzowanej Stacji obslugi, dalej: ,,Serwis'', wszelkich wad i usterek, które
powstaną lub ujawnią się w okresie gwarancji. Naprawy będą wykonywane w Serwisie
zlokalizowan).m w.............. przy uL.......

3. Wszelkie związane znaprawąkoszty, w tym mateiałów, części, podzespołów, elementów'
robocizny, ekspertyz, wycen' kosŹy transportu Zamiatarki lub jej poszczególnych części do
Serwisu oraz z Serwisu do Zamawiającego, jak równieŻkosńy dojazdu do miejsca położenia
Zamtatarki. jej naprawy na miejscu lub transportu - pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca obowiązany jest zapewntc reakcję Serwisu w ciągu 48 godzin od daty
zgłoszetia usterki lub wady. W tym też terminie powirrna zostać przedstawiona propozycja
sposobu usunięcia usterki lub naprawy. W terminie 72 godzin od daty zgłoszenia usterki lub
wady powinny zostaÓ sprowadzone wszelkie części, materiały lub podzespoły, czy teŻ
elementy - niezbędne do wyeliminowania wady lub usterki.
5. Naprawa nie moze trwaó dłuŻej niŻ 10 dni kalendarzowych.
6. W ruzie wykonywania naprawy w okresie gwarancyjnym termin gwarancji ulega
przedłuŻeniu o czas trwania napfawy.
7. W razie stwierdzenia niemozności usunięcia wady lub usterki' uniemożliwiającej lub
utrudniającej korzystanie z Zamiatarki zgodnie z jej przeznaczeniem, Wykonawca jest
obowiązany do jej wymiany na inną' zgodną Z wymogami SIWZ - w terminie 14 dni od daty
stwierdzenia niemożności usunięcia usterki lub wady. W takim wypadku gwarancja biegnie
na nowo od chwili odbioru innej Zamiatarki.
8. Gwarancją nie są objęte usterki o charakterze eksploatacyjnym, występujące w drodze
naturalnego zltŻycia danych elementów, jak np. opony' klocki hamulcowe itd.
8' Wykonawca oświadcza, tŻ osobą upowaznioną i odpowiedzialną do kontaktów
z Zamawia1ącym w przedmiocie usług serwisowych związarrych z gwarancją, tj. zgłaszania
wad, ustalania sposobu naprawy itd. jest:
tel.:............ faks:.......... adres:
adres poczty elektroni cznej :

s10
l. W razię niewykonania lub nienależ1tego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci
ZamavłiĄącemu karę Umowną w następujących przypadkach:
a) w razie opóŹnienia w dostawie Zamtatarkt ponad termin określony w $ 5 Umowy _ 0,5 o/o

ceny Zamiatarki brutto za kaŻdy dzien opóŹnienia. Przyjmuje się, iz dostawa zostanie
zrealizowanaz chwią sporządzenia protokołu odbioru, o którym mowa w $ 6 ust. 4 Umowy.
b)wrazieopóznieniawusunięciuzgłoszonychnapodstawie$6ust.5i6Umowylubw
ramach gwarancji wad lub usterek ponad odpowiednio termin Wznaczony przez
Zamawiającegonapodstawie$6ust.5i6Umowylubokreślonyw$9ust'5Umowy-0,5yo
ceny Zamtatarki brutto zakaŻdy dzień opóŹnienia;
c) w razie niewykonania niniejszej Umowy _ przez co rozumie się niedostarczenie Zamiatarki
- lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawc ę z pIzyczyn niezaleŻnych od Zamawiającego,
jak równieŻ w razię odstąpienia od Umowy przez Zamawiającęgo Z ptzyczyn zaleŻnych od
Wykonawcy- w wysokości 20 oń ceny Zamiatarkt brutto.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisu art. I45
ust. 1 ustawy Prawo zamówrcn publicznych, jak również na podstawie ustawowego prawa do
odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.
3. W terminie do dnia 1 puździem|ka202I r. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od niniejszej Umowy ze skutkiem ex tunc w przypadku:
a) w razie opoźnienia w dostawie Zamiatarki o 10 dni ponad termin określony w $ 5 Umowy;
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b) w ruzie odmowy ptzez Wykonawcę usunięcia wad i usterek lub wymiany poszczególnych
podzespołów lub wymiany Zamiatarki na nową ($ 6 ust. 5) lub dostosowania Zamtatarkt do
stanu zgodnego wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy lub wymiany Zamiatarki na nową ($ 6
ust. 6) lub opóŹnienia w wykonaniu którejkolwiek z tych czynności o ponad 10 dni ponad
termin lw1uznaczony przezZamawiającego na podstawie $ 6 ust. 5 lub 6 Umowy;
c) w razie odmowy ptzęZ Wykonawcę usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego w ramach
i w okresie gwarancji wady lub usterki lub odmowy wymiany Zamlatatki na nową w razie
stwierdzenia w okresie gwarancji niemoŻliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej lub
utrudniaj ące go korzys tatie z Zamiatatki;
d) w razie opóźnienia w usuwaniu wady lub usterki w ramach gwarancji o ponad 10 dni w
stosunku do terminu określonego w $ 9 ust. 5 Umowy lub w razie opóźnienia w w;łnianie
Zamiatarki na nową w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji niemozliwej do usunięcia
wady lub usterki uniemożliwiającej do utrudniającej korzystanię z Zamiatarki ponad termin
określony w s 9 ust. 7 Umowy;
e) w razie niewykonaniaptzez Wykonawcę innych obowiązków gwarancyjnych.
5. odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie i wskazywać,przyczynę odstąpienia.
6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowanla ptzevłyŻszającego wysokość
zastrzeŻonych w Umowie kar umownych.
7. Zamawiający ma prawo potrącić naltczoną Wykonawcy karę umowną z ceny Zamiatarki'
8. obciążenie Wykonawcy karami umownymi nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
realizacjt Umowy, w tym obowiązków związanychzudzieloną gwarancją.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują pomimo odstąpienie od Umowy przez
którąkolwiek ze Stron.

s11
1. W granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówiefi publicznych oraz
postanowieniami niniejszej Umowy dopuszczalna jest zmiana Umowy w następującym
zakresie:
a) oświadczenia Wykonawcy Zawartego w ofercie w zakresie wykonania zamówienia
samodzielnie lub pIzy udziale Podwykonawców - na uzasadniony pisemny wniosek
Wykonawc y zaakceptowany przęz ZamawiĄ ące go lub na wnio s ek Zamawiaj ące go ;

b) ceny _w razie zmlany stawki podatku od towarów i usług;
c) terminu realizaĄl Umowy - w razie, gdy Umowa nie moze zostać zrealizowana z powodu
siły wyższej lub jej następstw;
d) nr rachunku bankowego Wykonawcy i nazv\ry banku, prowadzącego ten rachunek _ w razie
zmiarty banku lub rachunku bankowego przez Wykonawcę;
e) w razie zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
f) w razie zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie' mającym
wpływ na niniejszą Umowę.
2. Nie stanowią zmlarly Umowy, następujące zmiany'.
a) danych związanych z przedstawicielami Stron uprawnionymi do wzajemnych kontaktów
w związku z r ealtzacją Umowy ;

b) danych związartych z przedstawicielem Serwisu .vqiznaczonym do kontaktów
z Zamawn1ącym;
3. Zmiany określone w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy wymagają pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

$12
1. osobą odpowiedzia|nązarelizację Umowy ze strony Wykonawcy jest
tel:............. faks: adres:

adres poczty elektroni cznej :
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2. osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej Umowy jest
Prezes Zarządu Zamawiającego _ Pan Tomasz Mariusz Piotrowski' tęlefon: 85 710 44 8I,
faks: 85 7I0 44 81, adres: ul. Supraślska 2l, 16 _ 010 WasilkóW adres poczty elektronicznej:

$13
Nieważnośó któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych.
W takim przypadku Strony zastąpią niewaŻne postanowienie.

$14
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie sporu powstałego pomiędzy Stronami w związku z reaIizacją niniejszej Umowy,
Strony poddają go pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Białymstoku.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

4. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wymienione w $ 2 Umowy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwóch dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAwIAJĄCY: WYKONAWCA:


