Załącznik nr 2b do SIWZ Zadanie nr 2 SKIERNIEWICE
UMOWA DOSTAWY
Samochodu ciężarowego na podwoziu dwuosiowym w układzie napędowym 4x2 z silnikiem spełniającym wymogi
normy EURO VI wyposażonego w zabudowę – urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny przystosowaną do
obsługi kontenera do przydomowej zbiórki szkła., używanego, rok produkcji 2015.
„EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą w 97-400 Bełchatów, ul Bawełniana 18, Sąd Rejonowy dla
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000005790,
NIP 769-19-17-979. Wysokość kapitału zakładowego 49 990 000,00 zł,
zwaną w treści umowy Zamawiający, którą reprezentują:
1. Andrzej Kaczmarek
2. Sylwester Legiędź

– Prezes Zarządu
– Wiceprezes Zarządu

A
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.

……………………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………………….

o następującej treści:
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2015 r., poz.2164.).
§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu samochodu ciężarowego wraz z zabudową
zgodnie z przedstawioną ofertą cenową i Specyfikacją techniczną, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy,
w terminie …………….dni od daty podpisania umowy, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, technicznie sprawny, gotowy do pracy, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego: ul. Przemysłowa 14 w Bełchatowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pokazu sprawności technicznej przedmiotu umowy, w obecności
Zamawiającego, po dostarczeniu przedmiotu umowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
§4
Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Dostarczenia dokumentu potwierdzającego prawo własności,
2. Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia,
3. Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim,
4. Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu, zabudowy i wyposażenia
dodatkowego,
5. Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (świadectwo homologacji dla kompletnego
pojazdu, certyfikat CE dla zabudowy),
6. Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi - szkolenie należy udokumentować,
7. Zapewnienia serwisu gwarancyjnego – maksymalnie w ciągu 24 godzin,
8. Zapewnienie dostępu do części zamiennych – maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych,
9. Zapewnienia serwisu pogwarancyjnego,
10. Odbioru i dostarczenia naprawionego pojazdu z i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na
koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.
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§5
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy z limitem kilometrów 100 000. Bezpłatny serwis w okresie
trwania gwarancji rozumiany jako wykonywanie planowych obsług technicznych, kontroli i napraw związanych
z normalną eksploatacją oraz usuwanie wynikłych usterek i awarii, obejmujący pełny zakres obsług i napraw
(wraz częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem: szyb, opon i). Gwarancja
obejmująca całość podwozia wraz z zabudową i zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.
2. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na zakupiony przedmiot umowy oraz części zamienne.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada serwis zlokalizowany na terenie Polski.
4. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia drobnych usterek i awarii w terminie 48
godzin (obowiązuje zgłoszenie przekazane w dni robocze).
5. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 3 dni roboczych od dnia
pisemnego zgłoszenia awarii, a czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie będzie przekraczał 24 godzin od
momentu pisemnego zgłoszenia awarii, do momentu podjęcia stosownych działań zmierzających do
przetransportowania uszkodzonego pojazdu w miejsce jego naprawy (jeżeli zajdzie taka konieczność).
6. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia (dotyczy awarii, która wyłącza pojazd
z eksploatacji) przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin naprawy, z tym że
nie może on przekraczać w okresie gwarancyjnym 5 dni roboczych. Po tym okresie Wykonawca musi
Zamawiającemu dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż urządzenie będące
przedmiotem zamówienia.
7. W przypadku gdy do naprawy pojazdu konieczne są części, które nie znajdują się w posiadaniu Wykonawcy,
termin na naprawy pojazdu może ulec przedłużeniu odpowiedniemu do okresu oczekiwania na ich
dostarczenie do siedziby Wykonawcy z zachowaniem ustaleń wymienionych w §8 pkt. 6 umowy.
§6
Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić …………………………… zł - cena netto
(słownie: ………………………………..) plus obowiązująca stawka podatku VAT, razem – cena brutto
…………………………… zł (słownie: ………………………………..), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy
przedstawioną dnia …………………..r., która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§7
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy będzie płatne przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni, po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury VAT w wersji papierowej.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
przedstawicieli obu Stron umowy, potwierdzający należyte wykonanie umowy (odbiór, wykonanie sprawności
technicznej oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji określonej w niniejszej umowie).
§8
Strony przewidują następujące kary umowne:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 0,5% wartości brutto
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu umowy.
2) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia
w przypadku rozwiązania umowy.
3) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowna w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia wskazanej w § 6 niniejszej umowy.
4) W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w ciągu pięciu dni
roboczych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć bezpłatnie w ciągu 24 godzin pojazd o podobnych parametrach technicznych, w przeciwnym razie,
Zamawiający wydzierżawi pojazd o podobnych parametrach technicznych od Strony trzeciej
a wszelkie koszty związane z dzierżawą i dostarczeniem pojazdu pokrywać będzie Wykonawca.
5) W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w okresie gwarancji w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w punkcie 4
niniejszego paragrafu.
6) W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w ciągu dwóch dni
roboczych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się
uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin naprawy, z tym że nie może on przekraczać w okresie
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gwarancyjnym 5 dni. Po tym terminie Zamawiający stawia przedmiot dostawy do dyspozycji Wykonawcy
i zażąda zwrotu poniesionych kosztów i utraconych korzyści.
7) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość powyższych kar
na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.
8) W przypadku gdy wartość kar umownych nie pokryje poniesionych przez Strony szkody zastrzegają sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
9) Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.
§9
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, tj. …………………………………………..zł w formie wynikającej
z art.148 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy według zasad przewidzianych
w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), tj. 70%
zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należyte wykonanie, 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu gwarancji.
§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 powyższych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy również w następujących sytuacjach:
1) została rozwiązana firma Wykonawcy,
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
4) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy.
§ 11
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
1) terminu realizacji – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
2) ceny umownej – w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie a w przypadku braku
możliwości polubownego załatwienia sprawy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla adresu
Zamawiającego.
§ 14
Umowa zawarta została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
Załączniki: kopia formularz ofertowego oraz Specyfikacja techniczna

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

3

