
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWIK/Z/12012
 
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Przetargu - wzór umowy wykonania zamówienia

 
U M O W A nr ………/ 2012

 
zawarta w dniu ……………………. w Trzebiatowie pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Trzebiatów,
Chełm Gryficki 7,  72-320 Trzebiatów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000297679, Sąd Rejonowy  Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy,
NIP 857-187-40-50, Regon 320451195 wysokość kapitału zakładowego: 42139500,00 PLN, zwanym
w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu  - Grzegorza Jelonka
a
......................................................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  reprezentowanym przez : ........................................................................
zawarta została umowa treści następującej: 

§ 1.
1. Zgodnie z wynikiem przetargu przeprowadzonego w dniu 16.04.2012 roku Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.
 

„„Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci
kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów””

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 34.11.40.00. - 9 Pojazdy specjalne
 34.14.45.00. - 3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
 34.13.40.00. - 5 Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki
 42.91.23.50. - 0 Urządzenia zakładu oczyszczania
 

§ 2.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszej umowy,

 
2. W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta Wykonawcy
i Regulamin Przetargu dla postępowania o udzielenie zamówienia

 
§ 3.

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za będący przedmiotem umowy samochód cenę w
wysokości:(Płatność poprzez uzyskanie kredytu bankowego)

......................... zł netto + podatek VAT ...... % = ..................................... zł brutto

słownie: .................................................................................................................

w tym koszt wykonania podwozia wynosi:

......................... zł netto + podatek VAT ...... % = ..................................... zł brutto

słownie: .................................................................................................................

2. Zapłata ceny nastąpi jednorazowo po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie
protokołu ostatecznego odbioru oraz faktury, w terminie 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu.

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .....................
..................................................................................................................... .

4. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

 
§ 4.



Cena obejmuje wszelkie koszty, w tym również wynikające z tytułów publicznoprawnych, niezbędne do
przeniesienia na Zamawiającego własności i wydania mu przedmiotu umowy, w tym w szczególności:
wytworzenia, ewentualnych ceł, przewozu do miejsca wydania oraz ubezpieczenia do czasu wydania,
dokonania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i badań w celu dopuszczenia samochodu do ruchu
drogowego i eksploatacji, wstępnego odbioru i ostatecznego odbioru, szkolenia 4 pracowników obsługi,
opracowania dokumentacji dozorowej i eksploatacyjnej w języku polskim.

 
§ 5.

1. Wstępny odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy. Przedmiotem wstępnego
odbioru będzie kompletny samochód spełniający wszystkie wymagania techniczne określone w
załącznikach wskazanych w § 2 umowy. Samochód podlegający wstępnemu odbiorowi nie
powinien być lakierowany, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd w
urządzenia, mechanizmy i części do których wgląd nie byłby możliwy z przyczyn technicznych
przy ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.

2. Termin wstępnego odbioru przedmiotu umowy upływa z dniem ........................ . O planowanym
terminie wstępnego odbioru Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie
co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Stwierdzone podczas wstępnego odbioru przedmiotu umowy wady, w tym rozbieżności w
stosunku do wymagań technicznych określonych w załącznikach, o których mowa § 2 zostaną
wpisane do protokołu wstępnego odbioru. Wady powinny zostać przez Wykonawcę usunięte przed
upływem terminu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

§ 6

1. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego.
Ostateczny odbiór przedmiotu umowy będzie obejmował:

1) wydanie przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania określone w załącznikach
o których mowa w § 2 niniejszej umowy;

2) wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do dopuszczenia przedmiotu
umowy do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

3) próby techniczne przedmiotu umowy, składające się w szczególności z prób ciśnieniowych
na kanałach wskazanych przez Zamawiającego oraz prób wydajności poszczególnych
podzespołów.

Termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy upływa z dniem .................... . O planowanym
terminie odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na
piśmie co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

Stwierdzenie wad podczas ostatecznego odbioru przedmiotu umowy skutkuje odmową ostatecznego
odbioru. Wady powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 30
(słownie: trzydziestu) dni od terminu, o którym mowa w ust. 2.

Z czynności ostatecznego odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół ostatecznego
odbioru.

§ 7.

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy:

1)  w części dotyczącej zabudowy na okres .............. miesięcy,

2)  w części dotyczącej podwozia na okres ............... miesięcy,

licząc od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania gwarancji wad Wykonawca zobowiązany jest
do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady, na warunkach określonych w karcie
gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Przed upływem krótszego z okresów gwarancji określonych w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi
bezpłatny przegląd będącego przedmiotem umowy samochodu w siedzibie Zamawiającego. Termin
przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego na piśmie co najmniej z czternastodniowym
wyprzedzeniem

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności określonych w karcie
gwarancyjnej na zasadach w niej określonych.

2.

3.

4.



§ 8.

1. Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu
przeciwko Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia niniejszej
umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zostanie wniesione przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie _____________________ (słownie:
____________________________) złotych.

4. Strony ustalają, iż 70% wartości zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń o
przeniesienie na Zamawiającego własności i wydanie mu przedmiotu umowy, zaś 30% wartości
zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytuły rękojmi za wady i gwarancji.

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących terminach:

1) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy,

2) 30% wartości zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu dłuższego z okresów gwarancji,
określonych w § 7 ust. 1.

§ 9.

1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za wystąpienie wad podczas ostatecznego odbioru przedmiotu umowy – w wysokości
0,1% ceny brutto samochodu określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień do czasu
usunięcia wad,

b) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji – w wysokości 0,05% ceny brutto
samochodu określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminu wynikającego z karty gwarancyjnej,

2) Strona odstępująca od umowy bez winy drugiej Strony lub winna odstąpienia od umowy
przez drugą Stronę – zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ceny
brutto samochodu określonej w § 3 ust. 1 umowy.

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne.

§ 10.

1. Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Uchybienie terminowi na usunięcie wad, o którym mowa w § 6 ust. 3 uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania terminu dodatkowego.

§ 11.

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 są dopuszczalne, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zastosowanie przepisy prawa

polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

 
§ 13.

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w na warunkach
określonych w § 8 ust. 2.

§ 14.
Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w związku z niniejszą umową będzie
właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego.



 
§ 15.

Osobami umocowanymi do reprezentacji i odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy oraz
zobowiązań z tytułu gwarancji jakości są:

1) ze strony Zamawiającego:

p. _____________________________________

telefon: _________________________________

telefon kom.: __________________________

e-mail: _________________________________

2) ze strony Wykonawcy:

p. _____________________________________

telefon: _________________________________

telefon kom.: __________________________

e-mail: _________________________________

Umocowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje uprawnienia do zmiany niniejszej
umowy.

§ 16.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

§ 17.
Załącznikami do niniejszej umowy są:

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy;

2) Załącznik nr 2 – Karta Gwarancyjna;

3) Załącznik nr _ - ________________;

4) Załącznik nr _ - ________________;

5) Załącznik nr _ - ________________;

 
 
 
 
 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY
 

 


