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Umowa zawarta w dniu ……………. r.
Kontrakt 05: Zakup specjalistycznych pojazdów”
w ramach realizacji Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

zawarta pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
adres:
ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec
NIP: 866 000 13 98
Regon: 830337375
KRS: 0000178314
Kapitał Zakładowy: 31 541 500,00 PLN
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:
Jacek Benedykt Nowak – Prezes Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………z
siedzibą w ……………………………………… wpisaną w dniu …………… r. do
…………… prowadzonego przez …………………… pod numerem ……………….
NIP ………………………………………….. REGON ……………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 907 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
{………………………………}
Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa specjalistycznego pojazdu:
Wielofunkcyjny samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz kontener
asenizacyjny o poj 4500l”,
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zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (stanowiąca załącznik nr 1
do umowy) oraz ofertą Wykonawcy (stanowiąca załącznik nr 2 do umowy)
2. Sprzęt stanowiący przedmiot umowy musi spełniać wszelkie wymagania
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca:
1)
dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego,
2)
dostarczy niezbędne dokumenty dotyczące użytkowania i eksploatacji
a także instrukcja obsługi (wszystkie dokumenty w języku polskim).
§2
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31.08.2015 r.
§3
1. Dostarczane przez Wykonawcę przedmiot umowy musi spełniać wymagania
określone w SIWZ oraz musi odpowiadać obowiązującym normom, przepisom
i zasadom wiedzy technicznej.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 w pełni gwarantuje funkcjonalność, prawidłową i niezawodną pracę
dostarczanych urządzeń, zgodnie z warunkami pracy i przepisami bhp,
p. poż., ochrony środowiska, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi
i mienia,
 gwarantuje prawidłową pracę dostarczanych urządzeń oraz uzyskanie
projektowanych parametrów, efektu technologicznego, a w razie niespełnienia
tego wymogu, we własnym zakresie i na własny koszt, dokona wszelkich
niezbędnych modyfikacji w celu wypełnienia przedmiotowego zobowiązania,
 oferowane przez niego urządzenie zostało dopuszczone do stosowania w
Polsce i spełnia wymogi określone w stosownych przepisach.
§4
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany po dostawie oraz przekazaniu
Zamawiającemu dokumentów określonych w § 1 ust. 3.
2. Odbioru
końcowego
przedmiotu
umowy
dokona
powołana
przez
Zamawiającego Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele obu stron
umowy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie
z
przeznaczeniem,
może
obniżyć
odpowiednio
wynagrodzenie,
 jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
może odstąpić od umowy.
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6.

Odbiór końcowy zostanie potwierdzony stosownym protokołem. Protokół
odbioru będzie zawierał wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
…….……………… zł brutto (słownie złotych: …………………………….).
Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi na podstawie jednej
faktury wystawionej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu
umowy w całości.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w oparciu o fakturę
VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, o którym
mowa w § 4 ust. 4 umowy.
Zapłata będzie realizowana przelewem na rachunek wskazany przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji jak
również nie podlega zmianie w przypadku zmiany terminów realizacji zadania,
o których mowa w § 9.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na okres
………….. miesięcy licząc od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonego w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.
Z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane
w przepisach Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem, że Zamawiający może
zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.
Zamawiający w okresie Rękojmi za Wady będzie organizował przeglądy.
Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin
usunięcia Wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu
i terminu usunięcia wady w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia Wykonawcy –
Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia
wady lub usunie taką Wadę na jego koszt.
Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej
stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.

§7
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci
z następujących tytułów:
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1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
w realizacji terminu określonego w § 2,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 %
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy
dzień zwłoki,
3) 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za odstąpienie
od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj.
kwotę
__________________zł
(słownie:
_____________________
złotych).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:
___________________________
2. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
o którym jest mowa w § 4 ust. 4 i uznania przedmiotu umowy przez
Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia zostanie
zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania z wniesionego zabezpieczenia, wszelkich
przysługujących mu od Wykonawcy wierzytelności jakie powstały w wyniku
realizacji umowy, w tym wierzytelności z tytułu kar umownych i odszkodowań.

§9
Strony przewidują możliwość dokonania zmian treści umowy polegających na :
1) zmianie postanowień dotyczących terminu wykonania umowy w przypadku
zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie,
o którym mowa w § 2 umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń oraz
potwierdzonych protokolarnie
2) zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia z jednoczesnym odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy –
w przypadku ograniczenia tego zakresu przez Zamawiającego.
§ 10
Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części.
§ 11
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1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2) z winy Wykonawcy, gdy łączna wartość kar umownych naliczonych za
niedotrzymanie zobowiązań umownych określonych w § 7 przekroczy 20 % wartości
łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
3) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości,
rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe
z wniosku Wykonawcy,
4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu
umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) z winy Wykonawcy, gdy sprzęt nie odpowiada opisowi i parametrom sprzętu
wskazane go z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1
niniejszego paragrafu oraz z przyczyn wskazanych w § 4 ust. 3 lit. b w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie w sposób
zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na
dzień odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu części
przedmiotu umowy wykonanych do dnia odstąpienia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku
rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności:
1) opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy skutkującego
niemożnością zrealizowania umowy w przewidywanym terminie,
2) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy mimo
upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany
takiego działania lub zaniechania,
7. Rozwiązanie niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy uznaje się za skuteczne z chwilą
doręczenia Wykonawcy pisemnego wypowiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty
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dla potrzeb wykonania
i Wykonawcą.

umowy,

w

stosunkach

pomiędzy

Zamawiającym

§ 12
1. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ją realizujących.
2. Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę solidarnie odpowiadają za jej
należyte wykonanie.
3. Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę, wyznaczają niniejszym
spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest
także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie
realizujących niniejsza umowę.
4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest
..........................................

§ 13
1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:
1. załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3. załącznik nr 3 – Wzór Karty gwarancyjnej
7 z 11

dwa

Część II – Wzór Umowy (WU)
Kontrakt 05: Zakup specjalistycznych pojazdów

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakości)
Dotyczy: (nazwa Kontraktu) ..........
Umowa: ...........
Gwarantem jest [ nazwa adres]: ..........
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: ………

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot i termin gwarancji
Niniejszą gwarancją obejmuje całość przedmiotu zadania pn. Kontrakt 05:
„Zakup specjalistycznych pojazdów”
realizowany w ramach Projektu
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie gminy Połaniec”, określonego w Umowie oraz w innych dokumentach
będących integralną częścią Umowy.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane
przez podwykonawców.
Termin gwarancji wynosi ……………… miesięcy licząc od daty odbioru
przedmiotu umowy, potwierdzonego w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 4
umowy.
Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to
rozumieć wadę fizyczna, o której mowa w art. 556 §1 k.c.

§2
Obowiązki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku,
gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była
już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na
nową, wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od
wad;
c) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno
poniesione straty, jak i utracone korzyści, jakiej doznał
Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe
przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od
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wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §
5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie
wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki;
f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie
wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości
przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Gwarant jest zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego
usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić
również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres
przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego
wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit c);
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. d);
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. e);
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy
przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu
Umowy na wolną od wad.

1.
2.

3.

4.

5.

§3
Przeglądy gwarancyjne
Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: …………………miesięcy.
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.
W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone
przez Gwaranta.
Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie
będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności
ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
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§4
Wezwanie do usunięcia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu
gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od
ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go
do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub
Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3.

1.

2.
3.

4.

§5
Tryby usuwania wad
Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu
48 godzin od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie
może być dłuższy niż 21 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb
zwykły).
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony
Protokołu odbioru prac z usuwania wad.
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie
części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może
skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub
osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki
awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin. Wykonawca
zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia
(tryb awaryjny).
Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie
awaryjnym przez służby Użytkownika na koszt Wykonawcy.
§6
Komunikacja
pomiędzy stronami

1. Wszelka komunikacja
wymaga zachowania formy
pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą faksu będzie uważana za prowadzona w formie
pisemnej, o ile treść faksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj.
poprzez nadanie w dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść faksu.
Data otrzymania tak potwierdzonego faksu będzie uważana za datę
otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na nr faxu:
………………………..
Adres korespondencyjny:………………………….………
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu, ul.
Krakowska 11 , 28-230 Połaniec z dopiskiem JRP
Nr faxu: 15 86 505 40 w. 23
5. O wszystkich zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3
i 4 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni
od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
o upadłość lub likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.

§7
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień.
Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne
dokumenty będące integralną częścią Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginału, po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczęcią
..................................................................
[podpisy osób upoważnionych]
..................................................................
[nazwiska i imiona podpisujących
(wielkimi literami)]
W charakterze
..................................................................
Będąc w pełni upoważnionym przez
..................................................................
pieczęć Wykonawcy
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