Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
UMOWA - wzór
Umowa zawarta w dniu ……………. w Kleszczowie pomiędzy
Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 41, 97-410
Kleszczów, zrejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000074575, NIP: 769-19-43-770, REGON: 592130741, reprezentowaną przez:
Krzysztof Jasnos – Prezes Zarządu
Bruno Siemieniuk – Członek Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowej minikoparki z seryjnej produkcji, na
lawecie transportowej, z pełną kabiną na gąsienicach gumowych (typ, model .................................., rok
produkcji ................) o parametrach technicznych zgodnych ze złożoną przez Wykonawcę ofertą
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy oraz zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Zapytaniu o
cenę opublikowanym przez Zamawiającego.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w § 1 w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy, jednak nie później niż
do dnia 20.12.2018r.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego i będzie
potwierdzony protokołem przyjęcia - przekazania.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z 2-dniowym
wyprzedzeniem.
4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, iż objęta dostawą minikoparka jest zbudowana i wyposażona w sposób
odpowiadający obowiązującym normom technicznym oraz posiada deklaracje zgodności
produktu pod względem jakości z wymaganiami polskich i unijnych norm, posiada wymagane
certyfikaty, warunkujące dopuszczenie do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej.
§ 3.
1. Podczas czynności odbiorowych wyposażenie i funkcjonalność dostarczonego sprzętu będzie
sprawdzana empirycznie na placu. Wymagania, których nie można zweryfikować empirycznie
będą sprawdzane wg zapisów DTR i innych dostarczonych dokumentów lub poprzez
sprawdzenie oznakowań i zweryfikowanie danych w karcie danych technicznych.
2. W przypadku, gdy podczas czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi:
a. wady w przedmiocie umowy nie uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie,
wówczas Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając
Wykonawcy termin do ich usunięcia,
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b. niezgodność przedmiotu umowy z treścią oferty, tj. niezgodność parametrów
dostarczonego sprzętu z zaoferowanymi parametrami przez Wykonawcę w ofercie,
wówczas Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do
dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z ofertą Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
3. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wezwania, o
którym mowa w ust. 2 lit. b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu umowy
wszelkie związane z nim kompletne dokumenty techniczno-eksploatacyjne (instrukcje obsługi)
i certyfikaty zgodności, oraz dokumenty gwarancyjne i serwisowe w tym książkę serwisową
okresowych przeglądów, karty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi
uwzględniającymi wymagania niniejszego zamówienia.
5. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch
kompletach: jedna w wersji papierowej i jedna elektronicznej.
§ 4.
1. Wykonawca gwarantuje, że składająca się na przedmiot umowy minikoparka jest nowa,
nieużywana, kompletna, wolna od wad i posiada wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa,
deklaracje.
2. Wykonawca udziela na minikoparkę ……..… miesięcznej gwarancji lub na co najmniej
…………... motogodzin (w zależności co pierwsze nastąpi) zgodnie ze złożoną ofertą - licząc od
daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
3. Wykonawca udziela na przyczepę transportową …….… miesięcznej gwarancji - licząc od daty
podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
4. Wykonawca niezależnie od czasu trwania gwarancji na minikoparkę, zapewni nieodpłatny
serwis na zadeklarowaną w ofercie ilość ………………….. motogodzin maszyny.
W okresie tym, po stronie Wykonawcy koszty wymiany płynów, filtrów zgodnie z zaleceniami
producenta oraz koszty dojazdu i pracy serwisanta. Miejscem wykonywania przeglądów będzie
siedziba Zamawiającego.
5. Wykonawca dysponuje autoryzowanym serwisem producenta minikoparki, z doświadczeniem
popartym referencjami minimum 3 letnimi.
6. Serwis stacjonarny znajduje się w odległości drogowej nie większej niż 200 km.
7. Reakcja mobilnego serwisu na zgłoszenie awarii wraz z przystąpieniem do czynności
naprawczych w siedzibie Zamawiającego wyniesie nie dłużej niż 36 godz. roboczych, liczonych
od chwili pisemnego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
8. Okresowe przeglądy serwisowe w okresie deklarowanej gwarancji tj. wymiana olejów, filtrów
zgodnie z zaleceniami producenta, wszelkie koszty okresowych przeglądów zostały wliczone w
niniejszą umowę, w tym dojazd do miejsca serwisu tj. 97-410 Kleszczów.
9. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z udzielenia gwarancji i rękojmi w przypadku wykrycia wad ukrytych i trwałych.
10.W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym
gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.
11.Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten
Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie
stwierdzającym wykonanie naprawy.
12.Wszelkie koszty związane z naprawami objętymi gwarancją ponosi Wykonawca.
13.Okres rękojmi rozszerza się o okres gwarancji.
14.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń
przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
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15.Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy pisemnie
na adres e-mail ……………… lub faksem na numer ……………lub na pocztowy adres siedziby
Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego, w zakresie obsługi bieżącej, eksploatacji, oraz bhp minikoparki dla
pracowników wytypowanych przez Zamawiającego.
2. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego w czasie uzgodnionym z
Zamawiającym i obejmować pełny zakres materiału, umożliwiający prawidłową eksploatację
maszyny.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia z przeprowadzonego szkolenia
uprawniającego dla obsługi dostarczonych urządzeń.
4. Wykonawca zapewni paliwo w niezbędnej ilości na czas uruchomienia i szkolenia
pracowników.
§ 6.
1. Strony przyjmują jako obowiązującą formę odszkodowania kary umowne, które mogą być
naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:
a. w przypadku opóźnienia z terminem realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć
kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną liczoną od wynagrodzenia brutto w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od Umowy z winy
Zamawiającego.
c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od wynagrodzenia brutto
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od Umowy z
winy Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych z
wynagrodzenia należnemu Wykonawcy, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę.
3. Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 7.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości: ……………. zł/netto + podatek VAT w wysokości 23% tj. łącznie
……………………zł/brutto (słownie: ……………………………………………… zł/brutto).
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
............................. o numerze ................................................................ w terminie 14 dni od
daty zrealizowania dostawy potwierdzonej protokołem przyjęcia – przekazania bez zastrzeżeń
i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Za dzień zapłaty rachunku/faktury uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu przez
Zamawiającego w jego banku.
4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem dostawy.
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§ 8.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
b. w przypadku gdy zwłoka w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 14 dni
kalendarzowych (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy)
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od upływu
wyznaczonego terminu świadczenia, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych
należnych mu za okres od dnia powstania zwłoki do dnia odstąpienia od niniejszej
umowy,
c. w przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem,
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony postanawiają, iż Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmian korzystnych dla Zamawiającego, może
dokonać zmiany postanowień zawartej umowy.
4. Zmiana postanowień umowy będzie wprowadzana pisemnie, a Zamawiający będzie dążył do
zawarcia porozumienia z drugą stroną umowy.
§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla
Zamawiającego według prawa polskiego materialnego i procesowego.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią:
a. Zapytanie o cenę
b. Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

