Załącznik Nr 8 do SIWZ

IBG.271.10.2018.PN/I

IBG.271.10.2018.PN
na „Budowa i wyposażenie PSZOK
w miejscowości Wybudowanie Łasińskie
gmina Łasin – Zakup sprzętu i wyposażenia
do obsługi PSZOK”

-PROJEKTUMOWA
zawarta w dniu …………………… 2018 roku pomiędzy:
Miastem i Gminą Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649,
reprezentowaną przez:
Rafała Kobylskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Łasin,
przy kontrasygnacie
Edyty Zientarskiej – Skarbnika Miasta i Gminy,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
(zapis w dotyczący firmy figurującej w KRS)
a
…………………………………………………….,
z
siedzibą
……………………………,
wpisaną/nym,
do ………………. prowadzonego przez …………………. pod numerem
……………………., REGON …………, NIP ,
reprezentowaną/ym przez:
1. …………….. – ……………………,
2. ……………... – …………………….,
zwanym/ą w dalszej części Wykonawcą.
(zapis w przypadku firmy wpisanej do CEiDG)
a
……………………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………………., z
siedzibą …………….., ………………, NIP ……….., Regon …………….,
zwanym/ą dalej Wykonawcą.
(zapis w przypadku Konsorcjum)
a
następującymi firmami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego:
1. ………………………… - Lider Konsorcjum,
z siedzibą ………………………….. NIP …………….., Regon ……………,
2. ………………………… - Partner Konsorcjum,
z siedzibą …………………………. NIP ………………, Regon ……………,
reprezentowanymi przez:

……………………………. – Pełnomocnika Konsorcjum, ustawowego w myśl art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo
zamówień
publicznych,
do
reprezentowania
Konsorcjum
w
postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zwanymi dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, złożonej
na Część I przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), strony ustalają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
Części I zamówienia pn. „Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie
Łasińskie gmina Łasin – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi PSZOK”,
tj. „Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy i rębaka
do gałęzi”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu oraz dostawy do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
a) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji …………………………….. marka
…………………,
b) fabrycznie nowego ładowacza czołowego, rok produkcji……….. marka……………………….,
c) fabrycznie nowej przyczepy, rok produkcji……………. marka……………………,
d) fabrycznie nowego rębaka do gałęzi, rok produkcji…………. marka…………………..
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w treści oferty Wykonawcy oraz w specyfikacji technicznej sprzętu. Dokumenty
te stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny
wartości dostawy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z należytą
starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie ………… dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………. 2018r.
3. Dostawa sprzętów będących przedmiotem umowy na koszt Wykonawcy do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łasin - Wybudowanie.
4. Komisyjny odbiór przedmiotu umowy nastąpi w PSZOK.

5. Przy odbiorze Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia w języku polskim,
b) instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,
c) deklaracje, certyfikaty.
6. Wykonawca zapewni na swój koszt szkolenie z zakresu budowy, obsługi sprzętu i wyposażenia
jednego operatora Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości:
a) ………….…………….. miesięcy na ciągnik rolniczy,
b) ……………………….. miesięcy na ładowacz czołowy,
c) ………………………. ..miesięcy na przyczepę,
d) ………………………...miesięcy na rębak do gałęzi.
2. Czas gwarancji liczy się od daty podpisania przez strony protokołu odbioru sprzętu.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową. Czas reakcji serwisu
w przypadku awarii maszyny wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia (mailem lub faksem)
przez Zamawiającego, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty
jej rozpoczęcia.
4. Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia – 14 dni roboczych.
a) W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym wyżej okresie czasu (14 dni
roboczych) Wykonawca ustali z Zamawiającym szczególne warunki naprawy w tym nowy termin
usunięcia usterki. W przypadku kiedy termin naprawy maszyny będzie przekraczał 14 dni roboczych,
Zamawiający może wymagać od Wykonawcy podstawienia sprzętu zastępczego o zbliżonych
parametrach na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający dokonuje usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku
a) bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki,
b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia
usterki.
6. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. W przypadku
wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa
lub wad ukrytych nie dających się naprawić, Wykonawca zobowiązuje się wymienić maszynę
na sprawną, wolną od wad.
7. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oddalony od siedziby Zamawiającego do 100 km
w jedną stronę (Zamawiający dopuszcza dojazd w pełni wyposażonego serwisu mobilnego
do PSZOK).

§4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w całkowitej kwocie brutto:
……….. zł, słownie: …………………………………/100, w tym podatek 23% VAT
w kwocie: ………………. zł, słownie: ……………………………………/100, kwota
netto: ……………………zł, słownie: ……………………………………………./100, w tym:
a) cena brutto ciągnika:…………… zł, słownie: ………………………………../100,
b) cena brutto ładowacza czołowego: …………….. zł, słownie:………………………/100,
c) cena brutto przyczepy: ………………………… zł, słownie: ………………………./100,
d) cena brutto rębaka do gałęzi: ……………………zł, słownie: ……………………………/100.
2. Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie
protokołu odbioru.
3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający jest zobowiązany dokonać zapłaty przelewem na konto Wykonawcy podane
na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
§5
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień
przekroczenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 2,
c) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy / we wskazaniu serwisu dokonującego
napraw gwarancyjnych, o którym mowa w § 3 ust. 3, w wysokości 300,00 zł brutto,
d) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4, przy
jednoczesnym zaniechaniu obowiązku ustalenia szczególnych warunków naprawy (w tym nowego
terminu usunięcia usterki i możliwości skorzystania z możliwości podstawienia sprzętu zastępczego),
o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt a), w wysokości 300,00 zł brutto,
e) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki w terminie ustalonym zgodnie z § 3 ust. 4 pkt a),
w wysokości 300,00 zł brutto,
f) za każdy dzień opóźnienia w podstawieniu sprzętu zastępczego (jeżeli Zamawiający wyraził taką
konieczność) w wysokości 300,00 zł brutto,
g) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Nie wywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków o których mowa w:
a) § 3 ust. 3,

b) § 3 ust. 4 przy jednoczesnym zaniechaniu obowiązku ustalenia szczególnych warunków
naprawy, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt a),
c) przekroczenie terminu ustalonego zgodnie z § 3 ust. 4 pkt a),
d) niepodstawienie pojazdu zastępczego w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego (zgodnie
z § 3 ust. 4 pkt a)) takiej konieczności,
Zamawiający może potraktować dodatkowo jako nienależyte wykonanie umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną przy płatności wynagrodzenia.
5. W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający może
niezwłocznie rozwiązać umowę.
§6
1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
3. Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie
lub zaniechanie.
§7
1.
Osobą
koordynującą
realizację
……………………………………
2. Osobą odpowiedzialną za
………………………………….

zamówienia

realizację

ze

zamówienia

strony

ze

Zamawiającego

strony

Wykonawcy

jest

jest

3. Zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio
Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek przy
wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez osoby, którymi Wykonawca
się posługuje w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
§8
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji.
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody obu stron.
4. W razie wystąpienia 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 tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
§9
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

