Załącznik nr 3.1

(projekt umowy)
UMOWA NR ST.IV.273.25.2011

zawarta w dniu ………... 2011 r. w Kołobrzegu pomiędzy:
1) Powiatem Kołobrzeskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8,
78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Magdalenę
Dąbrówka – Dyrektora, a firmą
2) …………………………………………………………………………………………………………...
„Wykonawcą” reprezentowaną przez ………………………………

zwaną

dalej

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

§1
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa używanej zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu
ciężarowego” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy,
stanowiącymi integralną część umowy.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa używanej, sprawnej, nieuszkodzonej, nieobciążonej prawami osób
lub podmiotów trzecich, spełniającej normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone
w przedmiocie umowy w SIWZ zamiatarki.
§2
Okres realizacji zamówienia tzn. dostawy sprawnego, kompletnego sprzętu do Zamawiającego wraz
z przeszkoleniem pracowników do jego obsługi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
§3
Warunki dostawy obejmują w szczególności:
1/ Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego.
2/ O gotowości dostarczenia sprzętu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z dwudniowym
wyprzedzeniem.
3/ Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
4/ Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego w sposób
- zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu oraz na czas przed dokonaniem odbioru.
5/ Odbiór towaru zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.
6/ W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub
nie jest sprawny technicznie, albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi
odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Zamawiający wyznaczy następny termin dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad,
a procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
7/ W przypadku wykrycia wad, usterek lub niezgodności sprzętu z warunkami podanymi w ofercie
przetargowej w trakcie odbioru Zmawiający odmówi dokonania odbioru towaru.
8/ Wykrycie wad lub usterek towaru po odbiorze nie pozbawia Zmawiającego uprawnień wynikających
z umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych.
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§3
1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest
oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Zamawiajacy potwierdza, że sprzęt jest mu znany, a Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie ma
ukrytych wad technicznych.
§4
1. Strony ustalają cenę ryczałtową w kwocie za zakup sprzętu tj. używanej zamiatarki wraz z dostawą do
siedziby Zamawiającego oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi i zasad bhp:
cena netto: ……………… zł słownie: ……………………………………………………………………………………………………………
podatek VAT ……… %: ………………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………
cena brutto: ………………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………
2. Cena ryczałtowa jest ceną niezmienną i obejmuje wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez
Wykonawcę, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym przeszkolenie o którym mowa w §5.
§5
Zapłata dokonana będzie po dostarczeniu sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz przeszkoleniu
pracowników Zamawiającego z obsługi i zasad bhp, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§6
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni
od daty jej otrzymania.
2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Za przekroczenie terminu zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości
ustawowej.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności wynikającej z umowy.
§7
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, sprawność, funkcjonalność, parametry
techniczne dostarczanego sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia gwarancji na okres ……… miesięcy na przedmiot
zamówienia przed podpisaniem umowy. W przypadku braku gwarancji, Zamawiający ma prawo
odmówić przyjęcia sprzętu.
3. Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usuwania awarii, usterki lub wady nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (pisemnie lub fax-em).
4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez
Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce, wadzie
dostarczonego sprzętu, Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może
zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie lub podmiotowi trzeciemu i będzie dochodzić
rzeczywistych poniesionych kosztów naprawy od Wykonawcy, bez utraty praw wynikających
z gwarancji.
§8
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach;
1/ niedostarczenia przez Wykonawcę przemiotu zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego
zgodnie z § 2, gdy opóźnienie przekracza 3 dni;
2/ odmowy okazania gwarancji;
3/ naruszenia innych, istotnych dla Zamawiającego postanowień umowy.
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§9
1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej;
1/ w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia – 1,5 % ceny ryczałtowej brutto za
każdy rozpoczęty dzień po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 umowy;
2/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada
Zamawiający – 15 000 zł;
3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 10% ceny ryczałtowej brutto;
4/ w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji – 0,5 % ceny
ryczałtowej brutto za każdy rozpoczęty dzień po ustalonym terminie naprawy.
2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z ceny przysługującej Wykonawcy.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 12
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1/ SIWZ z załącznikami
3/ Oferta Wykonawcy

Wykonawca

Zamawiający

.............................

...............................
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