Nr postępowania: ZP/PN/2/2020
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt Umowy
zawarta w dniu … … 2020r. w Kruszwicy pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym w Kruszwicy Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Goplańskiej 2, 88 – 150 Kruszwica, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod KRS: 0000101600 (NIP:
5560004289) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Piotra Zielinskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
firmą …………………………………. z siedzibą w ………………………………., wpisanym przez ……………………… do rejestru
przedsiębiorców pod KRS ……………………………………….. (NIP: …………………………………..) reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
Zawarcie Umowy następuje na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
1843 t. jedn.) w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu z tacą ociekową do
usuwania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z kontenerów KP-7, SM-1100 oraz
odpadów segregowanych typu szkło, plastik, makulatura i ulegających biodegradacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu samochód określony w powyższym ust. 1
odpowiadający wymaganiom stawianym w niniejszej Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, złożonej ofercie oraz obowiązującym przepisom prawa.
3. Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego jego pracowników w zakresie obsługi samochodu.
§ 2.
1. Strony ustalają cenę za samochód (realizację przedmiotu Umowy) w wysokości:
− ……………………………………….. zł netto
(słownie: …………………………………………….. 00/100 zł),
− ……………………………………………….. zł brutto z podatkiem VAT … %
(słownie: …………………………………………………………………… 00/100 zł),
2. Cena brutto obejmuje cenę samochodu oraz wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu Umowy
wymagane przez Zamawiającego w szczególności:
1) dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
2) przygotowania samochodu do jego rejestracji,
3) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowej eksploatacji samochodu zgodnie z jego
przeznaczeniem w okresie gwarancji.
3. Zamawiający, cenę zapłaci przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wydania
samochodu wraz ze wszelkimi wymaganymi dokumentami oraz dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
§ 3.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz
osób trzecich.
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§ 4.
1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29.05.2020. w godzinach jego pracy tj. od 700 do 1500 (od poniedziałku do piątku).
2. O gotowości do wydania samochodu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z co najmniej
4 dniowym wyprzedzeniem / 4 dni robocze/.
3. Wykonawca wyda samochód w siedzibie Zamawiającego.
4. Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony przy udziale osób reprezentujących Strony oraz
zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
5. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) wszystkie instrukcje obsługi samochodu i zabudowy w języku polskim,
2) książkę pojazdu,
3) książkę gwarancyjną i serwisową,
4) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdów skompletowanych,
5) katalogi części zamiennych.
§ 5.
Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym po wystąpieniu jednej
z podanych poniżej okoliczności:
1) opóźnienie w wydaniu przedmiotu Umowy przekracza co najmniej 15 dni roboczych;
2) przedmiot Umowy dostarczono o niewłaściwych parametrach, niezgodnego z warunkami SIWZ,
ofertą, niniejszą Umową lub uszkodzony. Odstąpienie od Umowy we wskazanym przypadku, będzie
poprzedzone pisemnym wezwaniem, wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, o
usunięcie wskazanych niezgodności lub uszkodzeń, w terminie do 7 dni od dnia przekazania
wykonawcy powyższego wezwania.
§ 6.
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest nowy, dobrej jakości, wolny od wad,
posiadający zgodne z obowiązującymi normami i przepisami atesty oraz dopuszczenia do ruchu
drogowego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy gwarancji jakości na zakupiony
samochód na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy
oraz zapewnia bezpłatne wykonanie przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami technicznymi.
3. Wykonawca zapewnia, że dysponuje autoryzowanymi stacjami serwisowymi na terenie Polski lub
posiada serwis mobilny dla dostarczonego samochodu i zabudowy.
4. Miejsce wykonywania serwisu gwarancyjnego nie może być oddalone więcej niż 100 km od siedziby
Zamawiającego.
5. Usuwanie wad będzie następowało w siedzibie Zamawiającego poprzez serwis mobilny Wykonawcy,
a w przypadku, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe za pomocą serwisu mobilnego w innym
miejscu na koszt Wykonawcy.
6. W okresie gwarancyjnym koszty napraw gwarancyjnych, jak również koszty materiałów i części
zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu
ponosi Wykonawca.
§ 7.
Ustala następujące warunki udzielonej gwarancji:
1) Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad jakie ujawnią się lub powstaną
w okresie gwarancji;
2) o wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej
wystąpienia faksem lub mailem fax ……………………………………….….. mail: ……………………………………………;
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3) Wykonawca zapewnia dojazd serwisu w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia oraz zapewnia
usunięcie wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni (dni robocze). Za zgodą Zamawiającego wyrażoną
na piśmie, termin usunięcia wady może być przedłużony. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż
3 dni (dni robocze) Wykonawca zapewni na swój koszt pojazd zastępczy o parametrach zbliżonych do
przedmiotu Umowy, na okres naprawy. Pojazd zastępczy zostanie dostarczony do siedziby
Zamawiającego w terminie do 120 godzin (dni robocze) od chwili zgłoszenia konieczności usunięcia
wady;
4) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw
wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych
kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez Zamawiającego;
5) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie;
6) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli zawiadomienie o wystąpieniu wady
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji;
7) udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne materiały, podzespoły
wchodzące w skład samochodu i zabudowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie
gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę;
8) jeżeli naprawa samochodu lub zabudowy okaże się niemożliwa Wykonawca, zobowiązany jest do
wymiany na nowy samochód lub zabudowę wolną od wad.
§ 8.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 0,1% ceny netto przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki w wydaniu samochodu;
2) w wysokości 10% ceny netto przedmiotu Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;
3) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji. Zamawiający
może odstąpić od naliczenia niniejszej kary umownej w przypadku dostarczenia pojazdu
zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z zapisami
§ 7 pkt 3 Umowy.
2. W przypadku, gdy wartość naliczonej kary umownej nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w Umowie, które uprawniają
Zamawiającego do naliczania kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego
naliczania kar umownych.
4. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Wykonawca karę umowną zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu na podstawie pisemnego
wezwania do zapłaty i noty księgowej w terminie 10 dni od ich wystawienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z ceny przysługującej Wykonawcy, na
podstawie stosownego oświadczenia, w przypadku jej niezapłacenia w terminie określonym w ust. 4.
§ 9.
1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy Stronami będą doręczane
na następujące adresy:
1) Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88 -150 Kruszwica,
2) ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
2. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni powiadomić pisemnie drugą
Stronę o nowym adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu.
W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wysłana na poprzedni adres uznana jest za
doręczoną.
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§ 10.
Zmiana zawartej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy będzie reprezentował p. Zbigniew Paluszak –
pracownik działu DK PK Kruszwica, a Wykonawcę p. …………………………………………………………………………………….
§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego,
3. Integralna częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
1) SIWZ wraz z załącznikami
2) Oferta Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający
………………………………….

Wykonawca
….………………………….………..
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