UMOWA ______/KT/ZP/2012

Zawarta w dniu ____________ 2012r. w Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze mającym siedzibę w Zielonej Górze przy al. Zjednoczenia
110, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
a
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
z siedzibą w _________________________ przy ul._________________________
zarejestrowaną

przez

____________________________________________________________________________
__________________________________________. pod numerem ________________,
posiadający REGON :_______________, nr NIP :_________________, o kapitale zakładowym
______________, reprezentowaną przez:
______________________________________________________
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa
o następującej treści
§ 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przy
al. Zjednoczenia 110 w Zielonej Górze fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o
napędzie 6x4 z hakowym systemem załadowczym o dopuszczalnej masie całkowitej – 26 ton,
zwanego dalej

„ przedmiotem umowy”.

§ 2. Szczegółowy zakres zamówienia objętego niniejszą umową zawarty został w siwz,
będącej wraz z ofertą Wykonawcy integralną częścią umowy.

§ 3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w
terminie ________________ .
§ 4. Przekazanie kompletnego przedmiotu umowy do eksploatacji nastąpi protokołem
zdawczo -odbiorczym, po przeprowadzeniu prób u Zamawiającego.
§ 5. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi przedmiotu umowy w języku
polskim.
§ 6. W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zapewni szkolenie pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu.
§ 7. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej
ceny.
§ 8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę określoną przez
Wykonawcę w ofercie złożonej do przetargu w wysokości:
__________________________________ zł brutto ( w tym VAT: ____________________ zł )
słownie:________________________________________
_________________________________________
§ 9. 1.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji:
a) __________ na podwozie,
b) __________ na nadbudowę,
c) __________ na układ napędowy.
3. Termin gwarancji liczony od dnia skutecznego dostarczenia przedmiotu umowy
Zamawiającemu.
4. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać serwisu przedmiotu umowy w okresie gwarancji
na terenie Polski – możliwie jak najbliżej siedziby firmy Zamawiającego.
5. Naprawy gwarancyjne dostarczonego samochodu będą dokonywane w ciągu 48 godzin
od chwili zgłoszenia awarii ( telefonicznie lub faksem ).
6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

§ 10.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto
określonej

w § 8 za niedostarczenie zgodnie z zamówieniem przedmiotu umowy za każdy

dzień zwłoki, licząc od wymaganego w myśl § 3 niniejszej umowy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to
Zamawiającemu przysługują nw. uprawnienia:
a) jeżeli wada nadaje się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy lub
zażądać
dostawy nowego sprzętu.
§ 11.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 3 umowy,
b) gdy dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy jest niezgodny ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z
której
winy odstąpiono od umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w
wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto ( § 8 umowy ).
§ 12. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po realizacji zamówienia.
§ 13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty
doręczenia.
§ 14.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz, oraz określił warunki takiej
zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 tej
okoliczności.
§ 15. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 16. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Zielonej Górze.
§ 17. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej Strony.
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