SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
CZĘŚĆ II
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przetarg nieograniczony na dostawę (zakup) używanego
go podwozia samochodu
ciężarowego wraz z systemem hakowym

ZGO-ZP/03/2020/PN

Prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zmianami).
zmianami)

Umowa
na dostawę (zakup) używanego
używanego podwozia samochodu ciężarowego wraz z
systemem hakowym (ZGO-ZP/03/2020/PN)
zawarta w dniu …………………….. w Bartoszycach

pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 8, 11-200
11
Bartoszyce, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000322764, REGON: 280358173,, NIP: 743-197-7329,
kapitał
zakładowy
3.793.800,00
zł,
zwanym
dalej
„
„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Tomasza Majewskiego – Prezesa Zarządu
a
……………………………………… z siedzibą w ……………………. . zarejestrowaną w ……….. pod
nr………………, REGON: ………….., NIP: ………………….., zwanym dalej „Wykonawcą
„Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Pzp) o następującej
treści:
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa (zakup) używanego
go podwozia samochodu
ciężarowego wraz z systemem hakowym,
hakowym marka podwozia……….,
………., model podwozia
….. urządzenie hakowe ……………………. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(OPZ) oraz ofertą Wykonawcy.
Wykonawcy
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……….. wraz załącznikami.
2) SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją parametrów
technicznych i wyposażenia.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach zamówienia podwozie
samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym będzie jego własnością i nie
będzie obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
4. Całość będzie sprawna technicznie i wyprodukowana w …………..r.(podwozie)
…………..
…………….r.(system
(system hakowy)

Termin realizacji.
§ 2.
Przedmiot umowy dostarczony zostanie w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia
umowy.
Realizacja przedmiotu umowy
§ 3.
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbożowa 8,
11-200
200 Bartoszyce,
Bartoszyce woj. warmińsko-mazurskie.
2. Wydanie przedmiotu zamówienia potwierdzone będzie pisemnym protokołem
odbioru,
zaakceptowanym
przez
upoważnionego
przedstawiciela
Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Odbiór dokumentów i wydanie Przedmiotu umowy nastąpi w uzgodniony dzień
roboczy, do godziny
godzin 10.00.. Przez dni robocze należy rozumieć dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dnia ustawowo wolnych od pracy w
Rzeczpospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015r. poz. 90).
4. Wykonawca w chwili wydania przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu:
Pełną dokumentację w języku polskim oraz wyposażenie wg opisu przedmiotu
zamówienia.
5. Przed podpisaniem protokołu odbioru, osoba pełniąca nadzór nad umową po
stronie Zamawiającego,
Zamawiającego, ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej
zgodności z umową oraz ewentualnych usterek i wad.
6. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy z powodu wad
(przedmiot umowy posiadający wadę zmniejszającą jego wartość lub
użyteczność,, został wydany
wydany w stanie niekompletnym, nie posiada użyteczności
zgodnych z przeznaczeniem ) lub niezgodności z umową (przedmiot umowny
nie odpowiada opisowi wg OPZ, który stanowi załącznik do umowy, brakuje
dokumentów i akcesoriów), nie sporządza protokołu odbioru, a Zamawiający
Z
przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem
zastrzeżeń co do odbieranego przedmiotu umowy.
7. Jeżeli sytuacja, o której mowa powyżej w ust. 6 wystąpi pierwszy raz,
Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 2 niniejszej
umowy i ustali z Wykonawca nowy termin odbioru przedmiotu Zamówienia.
Zamówienia
8. Jeżeli sytuacja, o której mowa powyżej w ust. 6 wystąpi po raz drugi,
zamawiający odstąpi od umowy (w terminie 10 dnia kalendarzowych, złoży
pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy)
umowy) z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i naliczy Wykonawcy kare umowną, o której mowa w § 9 ust. 3
niniejszej umowy..
Odpowiedzialność Wykonawcy
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy
do
czasu
protokolarnego
odbioru
przedmiotu
zamówienia
przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za świadczone
dostawy,, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjnoorganizacyjno
techniczne stosowane w trakcie realizacji umowy.
3. W przypadku wystąpienia wad prawnych zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy oraz żądania naprawienia szkody.
4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
zamówienia przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu
odbioru.

5. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w całości przez
Wykonawcę / część zostanie wykonana przez podwykonawcę : ………….
Gwarancja.
§ 5.
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji jakości zgodnie z
oświadczeniem złożonym w ofercie z dnia ….., tj. ………………….. miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i
Zamawiającego.
3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca pokrywa koszty: Wszelkich napraw i
wymiany części objętych gwarancją, przeglądów serwisowych wraz z
bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi
koniecznymi do wymiany zgodnie z
zaleceniami producenta.
4. W razie, gdy naprawa maszyny potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych,
okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.
Przedstawiciele stron.
§ 6.
1. Wyznacza się przedstawiciela Zamawiającego do nadzoru wykonywania
obowiązków i uprawnień wynikających z umowy oraz podejmowania decyzji w
sprawach realizacji zamówienia – Krzysztof Grzmil Tel. 506
06 672 080.
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …………………………………………………………………
…………………………………………
3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 i 2.
Dokonanie zmiany wymaga powiadomienia strony przeciwnej na piśmie.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie.
§ 7.
Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy strony ustalają,
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę ……………………………. zł. netto (słownie
…………………………. Netto) plus 23% podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę
…………………………………………………………………
zł.
brutto
(słownie
……………………………………………………………………… brutto).
……………………………………………………………………….
Rozliczenia
§ 8.
1. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty odbioru wolnego od
wad i usterek przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem bankowym na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dnia od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru po
całkowicie zrealizowanej dostawie.
3. Za datę zapłaty Strony uznają datę wysłania przez Zamawiającego polecenia
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający informuje,
informuje, że fakturę za realizacją przedmiotu umowy należy
wystawić na firmę: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Zbożowa 8,
11-200
200 Bartoszyce, NIP 743-197-73-29,
743
29, REGON 280358173.

Kary umowne.
§ 9.
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, za niedotrzymanie terminu
realizacji umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia umownego netto,
netto, określonego w
§7 niniejszej
umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
2. Wykonawca w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia, o której mowa w §
3 ust. 7 niniejszej umowy tj. niezgodnej z umową lub dostawy z wadami,
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3.000 zł.
3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kare umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego netto, określonego
określonego w §7 niniejszej umowy, w
przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
rzeczywiśc
poniesionej szkody na podstawie Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
6. Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez
wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego.
7. Zamawiający
amawiający ma prawo potracić swoje wierzytelności z wierzytelności
Wykonawcy choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.
8. Zgodnie z art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r. poz. 374 ze zmianami) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,
COVID
i
przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku
zw
z
którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
Zmiany w umowie.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron
pod rygorem nieważności poza wyjątkami określonymi w treści umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących
przypadkach:
1) Zmiany nazwy, adresu, statusu Wykonawcy lub Zamawiającego.
2) Urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie
nowej stawki VAT dla towarów,
towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany
wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku.
3) Zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
amawiającego,
4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu
iotu umowy z uwagi na:
- konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest
konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
- okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
Zamawiając
- okoliczności
koliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu umowy,

3.

4.

5.

6.

7.

5) Inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożnością prowadzenia działań
w celu wykonania umowy.
6) W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19
19 wymienione w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020
o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych
zak
oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374
ze zmianami) mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy,
umowy Zamawiający
w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany umowy zgodnie
z ustępem 4 wspomnianej ustawy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.2,
termin wykonanie umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. W
przypadku okoliczności dotyczących COVID-19
COV
19 mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.
374 ze zmianami)
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku
przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis proponowanych zmian,
uzasadnienie zmian. Jeżeli wnioskującym będzie Wykonawca, wprowadzenie
zmiany będzie możliwe dopiero po
po akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieprzestrzegania przez
Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy, w szczególności z powodu:
- opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia powyżej 21 dni
kalendarzowych,
- dwukrotnej dostawy przedmiotu zamówienia z wadami lub usterkami,
Dwukrotnej dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową, z prawem
naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.
Złożenie przez Zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu
odstąpieniu od umowy nastąpi
nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu zaprzestania
przestrzegania przez Wykonawca.ę
Wykonawc ę któregokolwiek z warunków niniejszej
umowy.
Wykonawca może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany
ny okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje
przysługuje wówczas, tylko i
wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres dostawy.
Przepisy powiązane.
§ 11.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy,
zastosowanie właściwe przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

mają

Spory.
§ 12.
1. Wszelkie spory miedzy stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie,
wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy,
umowy, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

Oświadczenie Zamawiającego
§ 13.

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8, 11-200
11 200 Bartoszyce,
Bartoszyce
na podstawie
wie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U z 2020r. poz. 935) oświadcza, że jest innym niż mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu postanowień Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym
ętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. posiada status tzw. dużego
przedsiębiorstwa.

Załączniki.
§ 14.
1. Załącznikami do umowy są:
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
2) SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacja parametrów
technicznych i wyposażenia.
2. Załączniki wraz z zawartymi
zawartym tam rozstrzygnięciami są integralną częścią
niniejszej umowy.

Liczba egzemplarzy umowy.
§ 15.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

