Załącznik nr 4
Nr postępowania: UMiG.271.2.1.2017
WZÓR UMOWY
Umowa nr MiG.272……2017
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W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO – ŁADOWARKI

zawarta w dniu ....................... w Skępem pomiędzy
Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Piotra Wojciechowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
przy kontrasygnacie
2. Barbary Leśniewskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
a
……………………………………………………….........................................................................................
……………………………………………………….........................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. ...........................................
2. ...........................................
o następującej treści:
§1
1. Na podstawie rozstrzygniętego w dniu …………………2017 r. postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje
się dokonać dostawy koparko – ładowarki ………………………………………………
2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca dokonuje dostawy koparko-ładowarki wraz z
wyposażeniem o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, a
ponadto zobowiązuje się do:
1) pierwszego uruchomienia koparko – ładowarki i przeszkolenia pracownika z zakresu jej obsługi;
2) serwisu gwarancyjny koparko – ładowarki;
3) udzielenia gwarancji na okres ………….. miesięcy od dnia dostawy.
§2
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
1) ..................PLN netto (słownie: ...........................................................................................................)
2) podatek VAT w wysokości ............................. PLN (słownie:...........................................................)
łącznie ......................... PLN brutto (słownie: ..........................................................................................).
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z
prawidłowym wykonaniem obowiązków umownych określonych w § 1 umowy .
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze w terminie 30 od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru – przekazania koparko -ładowarki
5. Strony postanawiają , iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.

SIWZ dla zadania na Dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki

§3
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnieniew wykonaniu iobowiązków umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1. za każdy dzień zwłoki.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
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wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kwotę karumownych.
§4
Termin dostawy strony ustaliły na ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
§5
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku ujawnienia wad pojazdu
uniemożliwiających lub w istotny sposób ograniczających możliwość korzystania z pojazdu, a także w
przypadku gdy wykonawca:
- mimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie dłuższego niż 10 dni kalendarzowych nie dokona naprawy
lub wymiany wadliwego sprzętu
- mimo upomnienia nie wykonuje w prawidłowy sposób serwisowania koparko-ładowarki.
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie działające przepisy
prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 10
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 11
1. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi z
modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku
postępowania
załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy
załącznik Nr 3 – Specyfikacja techniczna koparko - ładowarki
Pozostałe (jeśli dotyczą):
- kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami,
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- dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do solidarnej
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
- kopia umowy regulującej współpracę Wykonawców realizujących umowę
wspólnie.
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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