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Załącznik nr 5 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ….………
zawarta w Łysomicach w dniu ………………………………. r. pomiędzy:
Gminą Łysomice, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8, powiat Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie ……………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
łącznie zwane dalej Stronami.
zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa ładowarki kołowej dla
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Papowie Toruńskim”, ogłoszonego w BZP dnia …………. r. pod nr …………….
(oznaczenie sprawy ZP.271.6.2018), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych - dalej PZP (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o następującej treści:
PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej przegubowej do siedziby Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej, PSZOK) w Papowie Toruńskim, ul. Kanałowa.
Przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
2. Zakres dostawy, będącego przedmiotem niniejszej umowy określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik załącznika nr 7 do SIWZ).
3. Wykonawca niniejszym oświadcza, że znany jest mu zakres dostawy będący przedmiotem niniejszej umowy i że
go akceptuje bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.

1.
2.
3.
4.

TERMINY REALIZACJI
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do …………………r.
Zakończenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Strony
Umowy.
Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również czas przeznaczony do dokonania jazdy
próbnej i badania sprawności pojazdu, oraz usunięcia stwierdzonych przy dokonaniu odbioru przedmiotu umowy,
usterek i wad.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dostawę:
a) Ładowarki kołowej przegubowej, marki: …………………………, typ: ……………………….., o parametrach
zgodnych ze złożoną ofertą,
b) dwóch kompletów kluczyków do pojazdu (jeżeli dotyczy),
c) wszystkich dokumentów gwarancyjnych dotyczących pojazdu (w tym homologacje – jeżeli jest wymagana,
karty gwarancyjne),
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d) właściwe dokumenty, niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu (jeżeli są wymagane prawem o ruchu
drogowym).
5. Godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Urzędu Gminy Łysomice ds.
ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.
WYNAGRODZENIE
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, zgodnie z ofertą przetargową, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości: netto ………………………. zł (słownie: ……………………………).
Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na
dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ….. %, wartość podatku
VAT …………………………… zł,
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto …………………….. zł (słownie: …………………………….).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia wraz z dostarczeniem go do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
§4
1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego, po dokonaniu przez
Zamawiającego odbioru przekazanego mu przedmiotu umowy.
2. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.
3. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy(ów), wówczas jest on
zobowiązany dołączyć do faktur, potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oświadczenia, że
Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) żadnych zobowiązań wynikających z tytułu realizacji zamówienia i
w związku z tym podwykonawca(-y) nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
5. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności powstałych w związku z
realizacją niniejszej umowy.
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej
umowy.
PODWYKONAWCY
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie należne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizację dostawy w ramach niniejszej umowy.
2. Zasady zawierania umów z podwykonawcami i obowiązki z tym związane znajdują odpowiednie zastosowanie
również do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
3. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności Podwykonawców
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy, na okres tożsamy okresowi
gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na
ich usunięcie lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub usterkach.
3. W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może je usunąć na koszt
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych w tym zakresie, zachowując
prawa wynikające z rękojmi.
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§7
1. Na ładowarkę będącą przedmiotem umowy, Wykonawca zgodnie z treścią oferty udziela gwarancji ………………
miesięcy bez limitu motogodzin na wszystkie elementy i podzespoły ładowarki.
2. Czas gwarancji liczy się od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową (przeglądy serwisowe). Czas
reakcji serwisu w przypadku awarii ładowarki wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego, a
zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.
4. W razie wystąpienia wad, usterek lub awarii, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy po ich ujawnieniu. Zgłoszenia
można dokonać telefonicznie na nr ………………….. lub e-mailowo na adres …………………….. .
5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad, usterek lub awarii, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania zgłoszenia o wadach lub usterkach.
6. W ramach przysługującej gwarancji przewiduje się zarówno naprawę wad fabrycznych występujących w ładowarce
jak i wymianę wadliwego pojazdu na nowy.
7. Wykonawca dokona wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne, nieusuwalne
wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią
Rzeczoznawcy.
8. W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może je usunąć na koszt
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych w tym zakresie, zachowując
prawa wynikające z gwarancji.
9. W przypadku powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę.
10. Na okoliczność udzielonej gwarancji, Wykonawca doręczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dokonania odbioru,
dokument gwarancyjny, określający warunki udzielonej gwarancji, którego zapisy nie będą mniej korzystne dla
Zamawiającego niż określone w niniejszej umowie.
11. W przypadku konieczności wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Zamawiający dostarczy pojazd do
najbliższego serwisu wskazanego przez Wykonawcę oddalony od siedziby Zamawiającego do 50 km w jedną
stronę (Zamawiający dopuszcza dojazd w pełni wyposażonego serwisu mobilnego do siedziby Zamawiającego).
12. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ładowarki.
KARY UMOWNE
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:
1) za opóźnienie w dostawie - w wysokości 0,1 % od całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za każdy
dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1;
2) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za każdy dzień opóźnienia;
3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).
2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieterminowej
realizacji należności z faktury w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
3. Jeżeli wartość poniesionej szkody przewyższa karę umowną, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
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 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie
zrealizował w terminie zamówienia, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na
piśmie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy majątek Wykonawcy zostanie poddany zajęciu
komorniczemu w toku egzekucji cywilnej bądź administracyjnej,
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczności takiego oświadczenia.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w treści Kodeksu
Cywilnego oraz w szczególności gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie ustalonym w
niniejszej umowie, jak również w nowo wyznaczonym do tego przez Zamawiającego terminie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
ZMIANA UMOWY
§ 12
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa;
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Strony zobowiązane są do przestrzegania w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018, poz. 419, z późn. zm.), zwłaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialności prawnej i finansowej, z zastrzeżeniem przepisów uPZP oraz ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Dostawa ładowarki kołowej dla
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Papowie Toruńskim”, ogłoszonego w BZP pod nr
……………….. (oznaczenie sprawy ZP.271.6.2018), w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa.
2. Właściwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, że przepisy uPZP stanowią inaczej.
§ 15
Umowę sporządzono trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
§ 16
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe wg siedziby
Zamawiającego.
§ 17
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:
1. Załącznik nr 1: SIWZ wraz z załącznikami

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP.271.6.2018

GMINA ŁYSOMICE, SIWZ – „Dostawa ładowarki kołowej dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Papowie Toruńskim”

2. Załącznik nr 2: Formularz Oferty (odpowiednik wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do SIWZ)
3. Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna pojazdu (odpowiednik wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 6 do
SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….

………………………………

……………………………….

………………………………

