Zał. nr6 do SIWZ
Projekt umowy

zawarta dnia ................................................. w Gorzowie Śląskim pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski,
NIP 576-15-50-857
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:
1. Artura Tomalę – Burmistrza Gorzowa Śląskiego
przy kontrasygnacie Agaty Olejarz – Skarbnika Miasta Gorzów Śląski
a firmą:
…………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie
złoŜonej oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa
o następującej treści.
§1
1.Przedmiotem umowy jest zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO, marki
…………………………………..o minimalnych parametrach technicznych
określonych w SIWZ.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 4 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Za datę dostawy uwaŜa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru przedmiotu umowy.

§4
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY zgodnie z ofertą za wykonanie przedmiotu umowy
ustala się ryczałtowo w wysokości:
cena netto ……………………. zł plus naleŜny podatek VAT w wysokości
………………. zł.
Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ……………. zł
słownie :
…………………………………………………………………………………...
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2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą
końcową po wykonaniu przedmiotowego zamówienia.
Fakturę za wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca wystawia na:
Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
NIP – 576-15-50-857
Zapłata za fakturę nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu
odbioru w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

§5
1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie samochód do siedziby Zamawiającego
2. W dniu odbioru przedmiotowego zamówienia Wykonawca jest zobowiązane przekazać:
a) dokument homologacji na podwozie i odpowiedni dokument wymagany przepisami
prawa na kompletny pojazd uprawniający do zarejestrowania samochodu,
b) kartę pojazdu oraz urządzenia ciśnieniowego
c) świadectwo spełnienia normy emisji spalin EURO V,
d) ksiąŜkę gwarancyjną samochodu, wyposaŜenia oraz urządzenia ciśnieniowego
e) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu, wyposaŜenia oraz urządzenia
ciśnieniowego w języku polskim,
f) katalog części zamiennych w formie papierowej
g) świadectwo zgodności CE
3. Wykonawca udzieli szkolenia dla 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego
w zakresie podstawowej obsługi dostarczonego sprzętu.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji na podwozie bez limitu kilometrów
na okres………. miesięcy, na nadbudowę na okres ……… miesięcy oraz na
urządzenie ciśnieniowe na okres ………… miesięcy, licząc od
dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia,
2. Wykonawca zapewni, Ŝe zakupiony samochód jest wolny od wad materiałowych
i wykonawczych.
3. Obowiązki w czasie trwania gwarancji i bezpłatnego serwisu:
a) bezpłatne usuwanie wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego telefonicznie i
potwierdzonych pisemnie lub faksem wad w ramach gwarancji,
b) usuwanie awarii samochodu i jego wyposaŜenia w czasie 72 godzin od momentu
telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego potwierdzonego pisemnie lub
faksem – do czasu, o którym mowa powyŜej nie wlicza się dni ustawowo wolnych
od pracy,
c) świadczenie serwisu gwarancyjnego nadbudowy i podwozia w odległości do 150 km,
od siedziby Zamawiającego.
d) zmiana serwisu gwarancyjnego, o którym mowa powyŜej wymaga pisemnego
powiadomienia Zamawiającego przy zachowaniu warunków odległości stacji od
siedziby Zamawiającego.
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e) nieodpłatna naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy przy uŜyciu części
zamiennych fabrycznie nowych
f) po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie
indywidualnych zleceń uŜytkownika zakupionego sprzętu.

§7
1. Strony ustalają , Ŝe wiąŜącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących
przypadkach i w następującej wysokości :
-za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki
za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od WYKONAWCY
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
całkowita wartość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w następujących
przypadkach i następującej wysokości:
-z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od WYKONAWCY
zgodnie art.145 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych“
-za kaŜdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu w wysokości
0,05 % wynagrodzenia umownego
4. W przypadku , gdy szkoda przewyŜsza wartość zastrzeŜonych kar umownych,
strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w
Kodeksie Cywilnym.
5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie
w zapłacie wynagrodzenia.

§8
Zmiany postanowień umowy:
1. Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2. Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących
okolicznościach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony
więzi prawnej:
• o charakterze niezaleŜnym od stron,
• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
• którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu naleŜytej staranności,
• której nie moŜna przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyŜszą warunkującą zmianę umowy uwaŜać się będzie w szczególności:
powódź, poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skaŜenia;
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b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
c) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie,
których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać
usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez strony;
d) zaistnienia okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były moŜliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy – zmianie moŜe ulec termin realizacji Umowy

§9
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
2.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , z tego 1 egz. dla
WYKONAWCY i 1 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.

3.

Strony ustalają Ŝe integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz
z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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