UMOWA URB/UZP/ / /2018

załącznik nr 5

Zawarta w dniu ................................2018 roku w Gnieźnie pomiędzy:
URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego
24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod
nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości 23.040.000,00 zł., NIP: 7840041944,
REGON: 630952490, zwaną w dalszej treści umowy Kupującym,
reprezentowaną przez: Pana Edmunda Młodzikowskiego - Prezesa Zarządu

a

...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z

dnia

29

stycznia

2004

roku

prawo

zamówień

publicznych

(dalej

Pzp)

( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ) oznaczonego nr..................
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego,
wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 roku, samochodu asenizacyjnego ze zbiornikiem
o pojemności 12 m³ ( dalej przedmiot umowy).
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym parametry techniczne oraz pozostałe wymagania
Zamawiającego, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

oraz

załącznik nr 1 do niniejszej umowy- opis przedmiotu zamówienia.
§2
Miejsce i termin realizacji umowy
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) dostawa

samochodu

asenizacyjnego

do

Zakładu

Zagospodarowania

Odpadów

w Lulkowie tj. na adres: Lulkowo 12 a, 62-200 Gniezno, wraz z kompletem wymaganej
dokumentacji oraz zamontowanym systemem monitorowania GPS z sondą paliwa

kompatybilną z układem GPS wraz z przeprowadzoną kalibracją z firmą z którą
Zamawiający ma podpisaną umowę - do dnia 13.04.2018
2) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie BHP, budowy,
obsługi, eksploatacji pojazdu asenizacyjnego - w terminie dwóch tygodni od dnia
dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy pod adres
wskazany w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu, w dniach od poniedziałku do piątku
( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30- 12.30.
3. Termin dostawy Wykonawca ustali z Zamawiającym przynajmniej na 5 dni roboczych
przed planowaną dostawą przedmiotu umowy.
4. Przedmiot umowy winien posiadać

wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty i spełniać

wymogi wynikające między innymi z: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. 2002 Nr 193, poz. 1617), Prawa o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz polskich norm.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej
umowy, w szczególności:
1)

koszty materiałów, dostawy przedmiotu umowy, w tym koszty załadunku, transportu
i rozładunku,

2)

koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy,

3)

koszty napraw lub wymiany przedmiotu niniejszej umowy na nowy z tytułu rękojmi
i gwarancji.

4)

koszty zamontowania systemu monitorowania GPS z sondą paliwa kompatybilną
z układem GPS wraz z przeprowadzoną kalibracją z firmą z którą Zamawiający
związany jest umową ,

6. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w związku
z wykonywaniem dostawy przedmiotu niniejszej umowy na zasadach ogólnych prawa
cywilnego oraz do pokrycia kosztów z tym związanych.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

netto:
brutto:

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty

związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy będzie zrealizowana po protokolarnym odbiorze,

w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem , że faktura
VAT za dostarczenie przedmiotu umowy nie może być wystawiona wcześnij niż po podpisaniu
przez Strony protokołu dostawy pojazdu bez uwag.
4. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty

wystawienia.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym

i odpowiada względem Zamawiającego za wywiązanie się z wszelkich obowiązków z tym
związanych wobec organów podatkowych.
§4
Odbiór
1. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 umowy, uznaje się za

dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczył przedmiot umowy pod adres
wskazany w ust. 1 pkt. 1 w stanie zupełnym wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
w szczególności:
1) kartę pojazdu;
2) instrukcję obsługi wraz ze schematami instalacji elektrycznej i hydraulicznej;
3) katalog części i układów nie objętych gwarancją;
4) kartę gwarancyjną na przedmiot umowy;
5) książkę serwisową;
6) wszelkie niezbędne dokumenty do zarejestrowania pojazdu;
7) wyciąg z homologacji całopojazdowej lub dokument świadczący o jednostkowym
dopuszczeniu do ruchu;
8) certyfikat CE lub deklarację zgodności.
2. Zgodność przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego zostanie potwierdzona,

w terminie 3 dni roboczych od zrealizowania dostawy, podpisaniem przez strony protokołu
odbioru bez uwag.
3. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości przy odbiorze w szczególności

niekompletności przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia wad lub usterek
w dostarczonym przedemiocie umowy) zostanie spisany protokół odbioru z uwagami. W takim
przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzoinych
nieprawidłowości. Zamawiający może również zażądać wymiany wadliwego przedmiotu
umowy na nowy wolny od wad.
§5
Upoważnieni przedstawiciele Stron umowy
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:

Po stronie Zamawiającego:

Po stronie Wykonawcy :

Rafał Kaczmarek

..........................................

Tel.:61 424 58 71 wew. 25

tel. ....................................
§6
Kary umowne

1.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w przypadku:
1)

opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji przedmiotu umowy, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2)

opóźnienia Wykonawcy w

usunięciu

nieprawidłowości

oraz wad lub

usterek

ujawnionyych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi,
w stosunku do terminu przewidzianego na ich usunięcie, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia.
3)

dostarczenia przedmiotu umowy bez zamontowanego/nie działającego systemu
monitorowania

GPS

z

sondą

paliwa

kompatybilną

z

układem

GPS

wraz

z przeprowadzoną kalibracją z firmą, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości brutto 10.000,00 zł.
( dziesięć tysięcy złotych 00/100).
4)

Zamawiający w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w punkcie 3 niniejszego
paragrafu

wyznaczy

Wykonawcy

dodatkowy

termin

na

wykonanie

systemu

monitorowania pojazdu. Niedotrzymanie przez Wykonawcę ustalonego terminu będzie
skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego dodatkowej kary umownej w wysokości
brutto 15.000,00 zł.( piętnaście tysięcy złotych 00/100)
5)

Naliczenie przez Zamawiającego kary określonej w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu
nie wyłącza możliwości naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej
w paragrafie 1 punkt1.

6)

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących wyłącznie po
stronie Wykonawcy, w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych naliczonych przez
Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§7
Gwarancja i rękojmia
1.

Wykonawca, na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na okres .............,
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, tj. od daty podpisania przez Strony Protokołu
odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

2.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczonego przedmiotu umowy stosowne
dokumenty techniczne i karty gwarancyjne. Karty gwarancyjne nie mogą wyłączać
uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy i nie mogą być zsprzeczne ze SIWZ oraz
z opisem przedmiotu zamówienia.

3.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym lub rękojmi za wady jakiejkolwiek wady lub
usterki dostarczonego przedmiotu umowy czas reakcji Wykonawcy nie może przekroczyć 24
godzin od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

4.

Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy albo
dokona wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad o takich samych lub lepszych
parametrach w terminie do 72 godzin.

5.

Wykonawca w okresie gwarancji/rękojmi ponosi wszelkie koszty związane z naprawami oraz
przeglądami gwarancyjnymi, a w szczególności koszty dojazdu serwisu do siedziby
Zamawiającego bądź dojazdu Zamawiającego do serwisu, koszty materiałów, robocizny.
Serwis gwarancyjny podwozia będzie się odbywał w autoryzowanej stacji obsługi właściwej
dla marki pojazdu.

6.

Strony zastrzegają możliwość wydłużenia terminu na usunięcie wad, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym,w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy ( np. konieczność sprowadzenia części). Termin naprawy nie może przekroczyć
21 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

7.

Naprawienie zgłoszonych wad lub usterek odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek u Zamawiającego
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do serwisu Wykonawcy.

8.

W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy
w terminie wskazanym w §7 ust. 4, Wykonawca na żadanie Zamawiającego, w ramach
wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy , udostępni
Zamawiającemu na czas naprawy lub wymiany pojazd zastępczy lub pokryje koszty
wynajmu przez Zamawiającego takiego pojazdu. Pojazd zastępczy winien posiadać
parametry nie gorsze od parametrów pojazdu naprawianego.

9.

Postanowienia ust. 3-8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do realizacji
uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i wszelkie usterki w przedmiocie
umowy.

10. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami
gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, pierwszeństwo mają zapisy
korzystniejsze dla Zamawiającego według jego wyboru.
§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1.

Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym
paragrafie.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1)

opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji przedmiotu umowy, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 przekraczającego 30 dni.

2)

niedokonania, pomimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego, ciążących na
Wykonawcy czynności niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy
przez Zamawiającego, w tym niedostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji.

3)

trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z §6 niniejszej
umowy, w terminie 30 dni od daty doręczenia trzeciego oświadczenia Zamawiającego
o naliczeniu kary umownej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niezależnie od możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiającemu
przysługują uprawnienia określone w §6 niniejszej umowy.
§9
Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na podstawie art.

144 ust. 1 Pzp zgodnie z poniższymi zapisami.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania przedmiotu

umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, to jest takiego zdarzenia, którego strony nie
mogły przewidzieć, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie umowy.
3. Zmiana treści o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej realizacji

umowy, w szczególności zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub
Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikacji w zakresie realizacji niniejszej
umowy, zmiana adresu numerów telefonów, faksu, adresów poczty elektronicznej itp, nie
stanowi zmiany umowy w zakresie art 144 ustawy Pzp i nie wymaga dla swej skuteczności
formy aneksu do Umowy, dla skuteczności takich zmian wystarczające będzie złożenie przez
stronę stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej w tym za pośrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej w zakresie realizacji niniejszej umowy.

§10
Podwykonawcy
1. Za

zgodą

Zamawiającego, Wykonawcy może

zlecić

podwykonawcy/om

wykonanie

określonego zakresu dostawy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W celu uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
projektu umowy z Podwykonawcom. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania projektu umowy zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych
zastrzeżeń do umowy, w przypaduk braku informacji , uważa się że wyraził zgodę na zawarcie
przez Wykonawcę umowy podwykonawczej..
§11
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459)
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony są związane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i ofercie

Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za działalnia i zaniechania
podwykonawców, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
5. Umowę

sporządzono

w

trzech jednobrzmiących

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
załączniki:
1. SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

