
Załącznik nr 4 do oferty

Nr sprawy PZP: 1/04/2018 

Umowa nr ……....…….....

  zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń, ul.Bogusza 19
wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000068967 
prowadzonego przez: 
Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
reprezentowanym przez:
Jaceka Lange– Prezesa  zwanym dalej w 
treści umowy  Zamawiającym,

  a

Firmą: ………………........................................................................................ ,

mającą siedzibę w …................................................…………………….………..……….,

NIP …........................................... Regon …................................... , wpisaną

do rejestru sądowego ……………………….................................... , prowadzonego 

przez: …………………................................……….............. , reprezentowaną przez:

…................................................................ ,

zwaną dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy  zgodnie z ustawą

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.

poz.1579), w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

 Zakup  nowego samochodu ciężarowego z nową zabudowa hakową 

podwozie marki:  ............................................ , typ:  ..................................... , 

zabudowa hakowa marki:  ............................ , typ:  ..................................... .

2. Przedmiot umowy został określony w  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.
3. Dostawca oswiadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy spełnia parametry 

techniczno – użytkowe określone w SIWZ.

4. Przedmiot umowy odpowiada co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania, a w szczególności określonych w ustawie Prawo o ruchu 

drogowym oraz wymaganiom  SIWZ.
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§ 2

Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy na: 

30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 3

1. Przekazanie i przejęcie przedmiotu umowy odbędzie się komisyjnie, na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego. Podstawą przyjęcia pojazdu będzie stwierdzenie 

poprawności jego funkcjonowania.

2. Jeżeli w toku powyższych czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługiwać będą następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

zprzeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po 

raz drugi na koszt Dostawcy,

c) strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 

zawierającywszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad,

d) Dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu 

stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio usług, jako wadliwych.

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy  zgodnie z wymaganiami 

posiadanego świadectwa homologacji, lub innych dokumentów dopuszczających pojazd 

do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Dostawca na swój koszt przeszkoli  dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie

obsługi pojazdu.

§  4

1. Zamawiający, oświadcza iż źródłem finansowania zamówienia jest:
a) 100% - środki własne Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na

konto Dostawcy do 7 dni od momentu otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 5

1.  Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  ich  formą  odszkodowania  stanowią  kary

umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
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a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,

wwysokości  0,10  %  wartości  przedmiotu  umowy  podlegającego  odbiorowi,  za

każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Dostawcy  w wysokości

2% wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi.

3. Zamawiający zapłaci  Dostawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

niezależnych od Dostawcy, w wysokości 2% wartości przedmiotu  umowy podlegającego

odbiorowi.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,  przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Zgodnie z oświadczeniem Dostawcy złożonym w ofercie, gwarancja wynosi:

a) …............... miesiące  na elementy zabudowy hakowca,

b) …............... miesiące na podwozie bez limitu kilometrów, 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru dostarczonego pojazdu.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek, Zamawiający powiadamia

Dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się podjąć działania i usunąć

bezpłatnie usterkę w możliwie najszybszym terminie.

4. Jeżeli usunięcie usterki w przedmiocie umowy wymaga dojazdu do Dostawcy (wymóg

potwierdzony przez serwis Dostawcy) to koszt takiego dojazdu pokrywa Dostawca.

5. Koszt transportu uszkodzonego awaryjnie pojazdu obciążać będzie Dostawcę.

 
§ 7

1.  Niedopuszczalna  jest  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  oraz  wprowadzanie

doumowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba

że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu

inumeru  telefonu.  W razie  niedopełnienia  takiego  obowiązku  wszelka  korespondencja

doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.

§ 8

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w  art.

145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w

formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
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§ 9

Mogące  wyniknąć  ze  stosunku  objętego  umową  spory,  strony  poddają  pod

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy

Kodeksu cywilnego oraz  w sprawach procesowych przepisy  Kodeksu postępowania

cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

        Zamawiający:   Dostawca:
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