Znak sprawy: MZO/TI/2016/6

UMOWA DOSTAWY nr MZO/TI/2016/6

zawarta w dniu

, w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy :

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą"

a)

Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. ul. Staroprzygodzka 138 63400 Ostrów Wielkopolski REGON: 250448570 NIP: 622-10-01-188 Kapitał zakładowy:
5 562 650, 00 zł Sąd Rejestrowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000020645

( zwanym w treści umowy " Zamawiającym”) w imieniu i na rzecz, którego działają:

a/ Andrzej Strykowski-Prezes Zarządu
b/Rafał Pietrzykowski-Członek Zarządu

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa
następującej treści:
§1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę samochodu ciężarowego z
urządzeniem HDS. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i
zakresu zamówienia, zawarte są w SIWZ wraz z załącznikami stanowiącej integralną
cześć tej umowy.
2. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże nieodpłatnie zamawiającemu dokumentację
związaną z przedmiotem dostawy, w tym Instrukcję obsługi i wykaz materiałów
eksploatacyjnych w języku polskim, decyzję (UDT) umożliwiającą użytkowanie
pojazdu na terenie Polski.

§2

1.

Integralną część umowy stanowią:




Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Oferta Wykonawcy wraz z ofertą cenową
§3

1. Ustala się termin wykonania i dostawy pojazdu w okresie 7
dni od daty
podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie cały przedmiot umowy.
3. Przekazanie przedmiotu dostawy odbędzie się na terenie bazy transportowej
Zamawiającego w Ostrowie Wielkopolskim ulica Staroprzygodzka 138 za protokółem
zdawczo odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
Podpisany protokół zdawczo odbiorczy bez zastrzeżeń Zamawiającego oraz
przekazana dokumentacja o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy jest podstawą
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Niebezpieczeństwo utraty bądź
uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego, z
momentem podpisania protokołu, o którym mowa powyżej.

§4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie
…............................ zł brutto (z VAT), słownie
….........................................................................
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokołu odbioru),
z rachunku Zamawiającego, na wskazany rachunek Wykonawcy.
3. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu
bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.
§5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za zwłokę w wykonaniu określonej w umowie dostawy przedmiotu umowy w
wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego;
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Zamawiającego – wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony ustalają, że w razie naliczenia kary umownej, Zamawiający potrąci je z
wystawionych przez Wykonawcę faktur.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …..... miesięcy gwarancji na przedmiot dostawy
od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokument gwarancji zostanie
przekazany Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru.
2. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad dostarczonego przedmiotu
umowy (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie
gwarancji przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, faksem lub

telefonicznie. Reklamacja przekazana faksem lub telefonicznie zostanie bezzwłocznie
potwierdzona pismem.
3. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany:
1) W przypadku wystąpienia awarii lub usterki (nieprawidłowe działanie przedmiotu
umowy utrudniające ich funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków usterki lub
awarii w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania jej skutków nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
Zgłoszenie wystąpienia awarii lub usterki Zamawiający zgłosi Wykonawcy faxem
(nr faxu. ………………..…) oraz mailowo na adres ………………………….…,
2) Do naprawy sprzętu lub usunięcia wad przedmiotu umowy w siedzibie
Zamawiającego lub na własny koszt przewiezienia sprzętu do własnej siedziby.
3) Do poniesienia w okresie gwarancji wszystkich kosztów związanych
z usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonego przedmiotu
umowy, pod warunkiem, że samochód będzie eksploatowany zgodnie z dostarczoną
przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji.
4. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po
uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć
kosztami Wykonawcę.

§7

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§8
1.Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez strony polubownie.

2. W przypadku braku porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie spór Sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§9

1. Postanowienia zawarte w umowie mogą być zmienione w formie Aneksu za obopólną
zgodą w trybie art144 prawa zamówień publicznych w następujących okolicznościach:
a) Zmiany obowiązujących przepisów, zmiany stawki VAT,
b) Działanie siły wyższej, klęski żywiołowej, zdarzenia losowego, warunków
atmosferycznych.
c) Zmiany korzystnych dla Zamawiającego w szczególności korzystna cena.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne
określające warunki umów oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający :

Wykonawca :

