UMOWA NR
podpisana dnia ……………………….. roku
pomiędzy:

reprezentowanym przez:
1.

zwanym dalej Zamawiającym

a
reprezentowanym przez:

1.

zwanymi dalej Wykonawcą

1

Przedmiot umowy

1.1

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu dwóch elektronicznych wag samochodowych o
wymiarach pomostu 18 x 3 m i nośności 50.000 kg, wraz z oprogramowaniem zgodnie z załączoną
specyfikacją techniczną (załącznik nr 1) oraz zakresem dostawy ( załącznik nr 2) .

2

Cena

2.1

Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia niżej wyspecyfikowanej łącznej wartości umowy, na
który składa się wartość:
a) urządzenia zgodnie z pkt. 1.1.
b) podatek VAT (23%) liczony od wartości (a)
c) łączna wartość brutto (a+b)

PLN
PLN:
PLN:

słownie złotych polskich:

3

Warunki płatności

3.1

Zamawiający zapłaci Wykonawcy podaną w art. 2.1. łączną wartość brutto przedmiotu umowy .

3.2

Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru dostawy lub prac.

3.3

Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

3.4

Opóźnienie płatności przez Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do obciążenia Zamawiającego
odsetkami ustawowymi od podanej wartości raty za każdy dzień zwłoki.

3.5

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ……………………
zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w ……………...

3.6

Zamawiający będzie podawał w treści dokonywanych przelewów informacje dotyczące numeru
umowy oraz faktury, której dotyczy płatność.

4

Terminy dostaw i montażu
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 31 dni od daty podpisania
umowy przez obie strony.
Dostawa i montaż wag nastąpi sukcesywnie, jako pierwsza waga wjazdowa, następnie wyjazdowa.

5

Miejsce przeznaczenia i miejsce wykonania

5.1

Adres Zamawiającego, na który będą wysyłane faktury, kwity i awiza dostawy:

5.2

…………………………………………………………
Miejsce przeznaczenia dla poszczególnych dostaw przedmiotu umowy i miejsce montażu:
……………………………………………………………………………………..

5.3

W czasie wykonywania zamówienia w obiekcie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących w Zakładzie
Zamawiającego. Zamawiajacy zobowiązuje się przed przystąpieniem Wykonawcy do montażu
udostępnić powyższe przepisy.

6

Przejście ryzyka

6.1

Za dostarczone i przekazane protokolarnie urządzenia odpowiada Zamawiający.

6.2

Zamawiający nie ma prawa samowolnie dokonać rozpakowania towaru bez pisemnej zgody
Wykonawcy pod sankcją utraty gwarancji na przedmiot umowy.
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7

Gwarancja

7.1.

Okres gwarancji na dostarczone elementy wag wynosi ……………. lat poczynając od dnia dostawy.

7.2.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przybycia serwisu w czasie dwóch
godzin od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie pod wskazany nr tel.

7.3.

Po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przybycia serwisu w czasie sześciu godzin od
momentu zgłoszenia awarii telefonicznie pod wskazany nr tel.

8

Kary umowne

8.1

W przypadku nieterminowego przekazania przedmiotu umowy (z uwzględnieniem zapisów i
warunków podanych w paragrafie 4), które nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do
naliczenia kar umownych. Żądanie kar umownych należy złożyć na piśmie. Wysokość kar umownych
za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy wynosi 0,1% za każdy pełny dzień opóźnienia, nie więcej
jednak łącznie niż 5% wartości netto urządzenia.

8.2

Wykonawca nie odpowiada za szkody pośrednie powstałe poza przedmiotem umowy.

8.3

Łączna suma kar umownych Wykonawcy naliczana w wyniku naruszenia umowy lub innych
obowiązków prawnych z niej wynikających ograniczona jest do rekompensaty w wysokości nie
większej niż 5% całkowitej wartości przedmiotu umowy.
.

9

Siła wyższa

9.1

Wykonawca i Zleceniodawca są zwolnieni z jakichkolwiek zobowiązań w razie całkowitej lub
częściowej niemożliwości wykonania umowy z przyczyn siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się
zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i któremu strona nie jest w stanie zapobiec.
Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu
przypadku siły wyższej.

10

Rozstrzyganie sporów

10.1

W przypadku sporów wynikających z umowy Strony dołożą możliwych starań by osiągnąć
porozumienie.
W razie nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory powstałe w związku z umową będą
rozstrzygane przez właściwe sądy.
W stosunkach prawnych między Stronami umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa
Rzeczpospolitej Polskiej.

10.2
10.3

11

Końcowe postanowienia.

11.1

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
a) Specyfikacja Techniczna (Zał. nr 1)
b) Zakres Dostawy (Zał. nr 2)

11.2

Wykonawca na podstawie art. 589 i nast. k.c. zastrzega na swoją rzecz prawo własności przedmiotu
umowy aż do uiszczenia przez Zamawiającego wszelkich płatności (całej ceny), które zostały
określone w umowie.

11.3

Zamwiający wyraża zgodę na odebranie przez Wykonawcę z miejsca dostarczenia w każdym czasie
przedmiotu umowy w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą wymagalnych należności
wynikających z niniejszej umowy.

11.4

Umowa nabiera mocy w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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11.5

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 lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz określił warunki takiej
zmiany.

11.6

12.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu.
Każda zmiana umowy musi być dokonana za zgodą Zamawiającego poprzez sporządzenie
aneksu do umowy.

13.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy o realizację niniejszego
zamówienia publicznego pod następującymi warunkami:
Warunki materialne:
a) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron,
typu: prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, wystąpienia czynników
zewnętrznych typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe,jak np. pożar, powódź,
huragan, itp., z powodu działań osób trzecich.
b) zmian przepisów prawa polskiego lub prawa wspólnotowego,
c) zmiana wytycznych NFOŚiGW lub zmiany wytycznych unijnych, w tym w szczególności
dotyczących zasad kwalifikowalnosci wydatków,
d) konieczność wydłużeniaczsu realizacji umowy wskutek zaistnienia okoliczności, które
uniemożliwiają wykonanie prac z obiektywnych przyczyn organizacyjnych i technicznych.
e) Zmiana w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy
skutkujących następstwem prawnym, a także w
przypadku zmiany adresu, nazwy
Zamawiającego lub Wykonawcy
f)

możliwość zmiany umowy w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, w szczególności
zmian w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub
aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany
umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa
podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy
powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych.
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany prawa podatkowego.

g) Zmiana podwykonawcy, w przypadku występowania zaniedbań podwykonawcy, które
to mogłyby zaszkodzić terminowej realizacji zamówienia, lub wprowadzenia nowych części
zamówienia które będą realizowane przy udziale podwykonawców.

Warunki formalne
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone w
razie zaistnienia warunków materialnych, jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony,
prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy
zmiany.
Negocjacje będą mogły być przeprowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie
zaistnienia powyższych warunków materialnych.
W przypadku gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści
wprowadzonych zmian, podpisane zostanie przez strony „Zmiana do umowy” o realizację
niniejszego zamówienia publicznego.
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Podpisanie „Zmiany do umowy” wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówniena możliwe
będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca, najpóźniej w dniu jego podpisania, przedłoży dokumenty
potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %
wynagrodzenia umownego brutto tj. ……….. zł w jednej z następujących form:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

rt. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. nr 42 poz. 275 z 2007 r. z późn. zm.)
14.2 Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, oraz
rękojmi za wady.
14.3 Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi
gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia ( ta część zabezpieczenia
o równowartości kwoty ……… zł (słownie …………/100 zł) znajduje się w dyspozycji
Zamawiającego przez okres upływający w 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia tj. 30%
posłuży pokryciu roszczeń Zamawiającego w ramach rękojmi (ta część zabezpieczenia o
równowartości kwoty ……….zł (słownie …………zł) będzie w dyspozycji przez okres, który
kończy się nie później niż w 15 dni po upływie 12-sto miesięcznego okresu rękojmi).

15.

Ustala się okres rękojmi na 12 miesięcy od daty końcowego odbioru zamowienia.
W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

16.1 Wykonawca oświadcza, że cały zakres prac ustalony w par. 1 umowy będzie wykonywał sam lub
16.2 Wykonawca oświadcza, że zakres prac niniejszego zamówienia będzie wykonywał
sam w całym zakresie ……………………………………………
b)

przez podwykonawcę w zakresie …………………………………….

16.3 Płatności w stosunku do podwykowaców muszą być zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.
16.4 Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były
działania, uchybienia jego własnych pracowników.
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego
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Załącznik nr 1
Specyfikacja Techniczna
Wagi samochodowe w wykonaniu zagłębionym
Elektroniczna waga samochodowa – szt. 2
- nośność 50.000 kg
- działka odczytowa 20 kg
- pomost betonowy o wymiarze 18x3 m
- wykonanie na poziomie 0
- waga przeznaczona do legalizacji w III klasie dokładności
System wspomagający ważenie zakres dostawy dla dwóch wag
1) Szlabany autostradowe dużej wydajności na wjazdach na wagi – szt. 2
2) Światła sygnalizacyjne (czerwone, zielone) wraz ze słupkami – komplety 2
3) Czytniki kart wraz ze słupkami – szt. 2
4) Szafa sterownicza do obsługi urządzeń – szt. 1
5) Oprogramowanie dwustanowiskowe, umożliwiające niezależna pracę na wagach
Oprogramowanie przystosowane do pracy na składowiskach, wyposażone w kody dostępu dla
użytkownika oraz instrukcję obsługi
6) PC wraz z drukarką i monitorem – komplety 2
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Załącznik nr 2
ZAKRES

D O S T A W Y:

Wagi samochodowe w wykonaniu zagłębionym
Elektroniczna waga samochodowa – szt. 2
- nośność 50.000 kg
- działka odczytowa 20 kg
- pomost betonowy o wymiarze 18x3 m
- wykonanie na poziomie 0
- waga przeznaczona do legalizacji w III klasie dokładności
System wspomagający ważenie zakres dostawy dla dwóch wag
1) Szlabany autostradowe dużej wydajności na wjazdach na wagi – szt. 2
2) Światła sygnalizacyjne (czerwone, zielone) wraz ze słupkami – komplety 2
3) Czytniki kart wraz ze słupkami – szt. 2
4) Szafa sterownicza do obsługi urządzeń – szt. 1
5) Oprogramowanie dwustanowiskowe, umożliwiające niezależna pracę na wagach
Oprogramowanie przystosowane do pracy na składowiskach, wyposażone w kody dostępu dla
użytkownika oraz instrukcję obsługi
6) PC wraz z drukarką i monitorem – komplety 2

Zakres prac w ramach dostawy
Zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dostawa elementów wag na miejsce przeznaczenia.
Montaż wag w istniejących fundamentach, przy założeniu ich adaptacji do pomostów i naprawy.
Montaż wyposażenia wspomagającego proces ważenia w odległości do 20 m od pomostu wagowego.
Uruchomienie systemu wspomagającego ważenie.
Uruchomienie wag, legalizacja wag.
Szkolenie personelu.

Zamawiający zapewni:
1. Zapewnienie dojazdu oraz placu montażowego dla ciężkich pojazdów transportowych oraz dźwigu
montażowego nad miejscem zabudowy wagi nie powinny znajdować się przewody lub elementy
budynku.
2. Zapewnienie napięcia zasilania 230V/16A w miejscu montażu dla zasilania narzędzi.
3. Zapewnienie ujęcia wody.
4. Przygotowanie pomieszczenia wagowego.
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