Załącznik Nr 8 do SIWZ

BZ/ZP.05/28/06/17.
Umowa (projekt)
zmieniona z dnia 07.07.2017 r.

zawarta w dniu ................................, we Włocławku Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000095781, NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, o kapitale zakładowym w wysokości
16.391.800 zł, reprezentowanym przez:
1. …………………………….
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”.
a
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ............................................
2. ............................................
zwanym w dalszej treści umowy „Dostawca”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

§1
Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dla Zamawiającego używany
mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy do zmieszanych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów
i odpadów wielkogabarytowych dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w ilości 1 szt. marki ………………….,
o parametrach technicznych określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1
do umowy.
Dostawca oświadcza, że dostarczony w ramach niniejszej umowy rozdrabniacz jest:
a) wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych,
b) sprawny technicznie, po przeprowadzonym przez autoryzowany serwis lub serwis równoważny
do autoryzowanego, przeglądzie, obejmującym stopień zużycia noży i grzebieni
rozdrabniających, wymianę wszystkich płynówi filtrów. Przegląd winien być wykonany
maksymalnie na siedem dni przed dostarczeniem urządzenia Zamawiającemu.
W dniu odbioru urządzenia Dostawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu następującą
dokumenty:
a) świadectwo zgodności CE,
b) instrukcja obsługi urządzenia DTR w języku polskim,
c) katalog części zamiennych,
d) komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji przyczepy,
e) dokument gwarancji,
f) warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
g) protokół z przeprowadzonego przeglądu przez autoryzowany serwis urządzenia lub serwis
równoważny do autoryzowanego, o którym mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu.
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§2
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 3 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski, na koszt Dostawcy.
O terminie dostawy urządzenia Dostawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na minimum
2 dni przed dostawą.
Na okoliczność przekazania urządzenia zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy,
podpisany przez obie strony umowy.
§3
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 jest wynagrodzenie określone zgodnie z ofertą Dostawcy, stanowiącą
załącznik nr 2 do umowy, na kwotę:
Cena netto: .............................. zł (VAT........ %) = ........................................................... zł
Cena brutto: .................................................. zł (słownie: .....................................................………)
Kwota o której mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i obejmuje w szczególności koszt zakupu urządzenia
o parametrach technicznych określonych w specyfikacji technicznej stanowiacej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, koszt dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego, koszty przeprowadzenia
szkolenia, koszt gwarancji, koszty serwisu w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego, w tym
koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty wymiany materiałów i płynów, koszt wykonania
przeglądu przez autoryzowany serwis lub serwis równoważny do autoryzowanego, urządzenia,
o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) i inne koszty jeżeli występują.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
przelewem na konto Dostawcy, w dwóch ratach:
1) I rata w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zostanie zapłacona w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymanej faktury VAT
za dostarczone urządzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,
2) II rata w wysokości 70% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zostanie zapłacona w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymanej faktury VAT
za dostarczone urządzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,
Podstawą wystawienia fakty VAT, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrfu, będzie podpisany
przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej
umowy.
Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
W przypadku wystąpienia awarii urządzenia, od chwili przekazania urządzenia Zamawiajacemu
do chwili uruchomienia płatności, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, płatność ulega
wstrzymaniu do czasu naprawy urządzenia przez serwis Dostawcy. Podstawą do uruchomienia
płatności będzie podpisany przez obie strony protokół z naprawy i uruchomienia urządzenia,
z zastrzeżenim że termin/y, określone w ust. 3 pkt. 1) i/lub w pkt. 2) rozpoczną swój bieg od daty
podpisania powyższego protokołu.

§4
Dostawca w dniu przekazania urządzenia Zamawiającemu zobowiązuje się do przeszkolenia
wyznaczonych pracowników Zamawiajacego, w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji
i eksploatacji dostarczonego rozdrabniacza.
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§5
Dostawca udziela gwarancji rozruchowej urządzenia przez pierwsze ......................... mtg pracy
/zgodnie ze złożoną ofertą Dostawcy/.
Szczegółowy zakres gwarancji zostanie określony w dokumencie gwarancyjnym urządzenia, który
zostanie przekazany w dniu dostawy urządzenia.
Wszelkie wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 3 dni
roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia awarii na koszt Dostawcy.
Nie wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie uprawnia Zamawiającego do:
− przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w wybranym przez siebie serwisie na koszt Dostawcy.
W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów napraw poniesionych przez
Zamawiającego, w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia takiego żądania albo
− żądania zapłaty kary umownej o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. c) niniejszej umowy.

§6
W okresie gwarancji Dostawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis na następujących warunkach:
− nieprzekraczalny czas przybycia serwisu 48 h od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia
awarii (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do urządzenia). Zgłoszenia będą
przesyłane e-mailowo lub faxem.
− Dostawca ponosi koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty wymiany materiałów
i płynów użytych do wykonania przedmiotowych przeglądów w okresie trwania gwarancji.
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§7
Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.
Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
a) stwierdzenia, iż dostarczone urządzenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszej umowie
lub nie jest zgodny ze złożoną ofertą, Zamawiający ma prawo do odmówienia przyjęcia
urządzenia, odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto,
o której mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
b) za zwłokę w dostawie urządzenia w wysokości 0,1% wartości brutto, o której mowa § 3 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy. Jeżeli zwłoka w dostawie urządzenia przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający ma
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto, o
której mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy przy odbiorze albo w okresie gwarancji
w wysokości 0,1% wartości brutto, o której mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od terminu usunięcia wad wyznaczonego przez
Zamawiającego przy odbiorze albo od upływu terminów określonych w § 5 ust. 3 i § 6 niniejszej
umowy.
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5% wartości brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 5% wartości brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w razie odstąpienia Dostawcy od umowy
z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.
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W przypadku naliczenia Dostawcy kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia przysługującemu
Dostawcy lub dokonać obciążenia Dostawcy notą obciążeniową, na co Dostawca wyraża zgodę.
W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej
umowy, Wykonawca ma prawo dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową.

§8
Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
§9
Osoby upoważnione do kontaktów:
- ze strony Zamawiającego: ……………………………… tel. ……………………………
- ze strony Dostawcy: …………………………………. tel. .…………………………...
§ 10
Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo
sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

………………………………

DOSTAWCA:

………………………………

Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna urządzenia.
2. Oferta Dostawcy.
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