Załącznik nr 8
Projekt umowy nr …………../2020
zawarta ……………………. w Tłuchowie pomiędzy Gminną Spółką Wodną w Tłuchowie, ul. Sierpecka 20, 87-605
Tłuchowo, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………. - …………………………………………..,
2. ………………………………………. - …………………………………………...
a
…….............................................................. z siedzibą w ………………., działającą na podstawie wpisu
do …………………… pod numerem ……………………., prowadzonego przez ……………………..,
NIP ………………….., REGON……………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………..,
2. ………………………………………………………………………………………………………….. .
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę koparko-ładowarki z osprzętem, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia koparko-ładowarki z osprzętem
o parametrach technicznych wynikających ze specyfikacji/ karty katalogowej przedmiotu zamówienia, która
stanowi integralną część umowy.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowej
(wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2019 r.) koparko-ładowarki z osprzętem marki ………., model
………….. .
3. Wraz ze sprzętem należy dostarczyć kartę gwarancyjną, której termin będzie zgodny z terminem podanym
w formularzu ofertowym.
§2
1. Zamawiający oczekuje dostarczenia przedmiotu umowy w terminie od 25 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy co najmniej z 2-dniowym
wyprzedzeniem.
§3
1. Wykonawca ustanawia ……………………., tel. …………………………. jako osobę do kontaktów roboczych
z Zamawiającym.
2. Zamawiający ustanawia ………………......., tel. ……………………………… jako osobę do kontaktów
roboczych z Wykonawcą.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców*.
* niepotrzebne skreślić

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na łączną kwotę:
netto ………………………………………….zł,
brutto………………………………………….zł,
słownie brutto: ………………………………………………………………………………zł.

2. Formularz ofertowy stanowi integralną część umowy.
§6
Zamawiający oświadcza, że nie udzieli Wykonawcy żadnych zaliczek.
§7
1. Wynagrodzenie za dostarczony sprzęt płatne będzie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyłącznie faktury poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Faktura zostanie wystawiona na:
Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie
ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo
NIP: 8931067016
§8
1. Wykonawca dostarczy zamówiony przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni uruchomienie i przeszkolenie w zakresie użytkowania i obsługi zakupionego sprzętu.
3. Z czynności dostawy przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez
obie Strony umowy. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczoodbiorczego będzie ………….
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez
Wykonawcę sprzętu w celu zbadania zgodności przedmiotu dostawy z wymaganymi parametrami technicznoużytkowymi oraz treścią złożonej oferty. W protokole zdawczo-odbiorczym zostaną także wymienione numery
fabryczne koparko-ładowarki: nadwozia oraz silnika.
5. Jeśli dostarczony przedmiot będzie niezgodny z umową, Zamawiający odmówi dokonania odbioru,
a Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego dostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym
w § 2 ust.1.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy:
1) kartę (książkę) gwarancyjną,
2) komplet kluczyków,
3) instrukcję obsługi w języku polskim,
4) wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego (gaśnica, trójkąt ostrzegawczy),
5) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
6) deklarację zgodności CE,
7) katalog części zamiennych,
8) książkę serwisową.
7. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia oraz jego rozładunku na miejscu w całości pokrywa Wykonawca.
8. Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli …-miesięcznej gwarancji.
9. Wykonawca oferuje następujący czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w okresie gwarancji:
…………………..…. godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku), od momentu zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego.
10. Czas naprawy w okresie gwarancji zostanie uzgodniony przez strony, przy czym nie może on przekroczyć 14
dni od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

§9
1. W przypadku uszkodzenia/awarii zakupionego sprzętu w okresie gwarancji koszty jego przekazania
Wykonawcy celem naprawy lub wymiany, jak również jego zwrotu Zamawiającemu, poniesie Wykonawca,
jeśli uszkodzenie/awaria nie powstało z winy Zamawiającego przez niezgodne z instrukcją użytkowanie
sprzętu.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.
§ 10
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu lub jego części w wysokości 0,2%
wynagrodzenia określonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia
określonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za opóźnienie w reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w okresie trwania gwarancji w wysokości 0,02%
wynagrodzenia określonego w § 5 umowy za każdą godzinę opóźnienia względem czasu wynikającego
z § 8 ust. 9 umowy,
d) za opóźnienie serwisu w usunięciu awarii w okresie trwania gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia
określonego w § 5 umowy, za każdy dzień po upływie maksymalnego okresu na dokonanie naprawy,
o którym mowa w § 8 ust. 10 umowy. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary w przypadku udostępnienia
na jego rzecz maszyny zastępczej o zbliżonych parametrach, na czas naprawy gwarancyjnej
przekraczający 14 dni.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego
w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego.
§ 11
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
b) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie dostawę przedmiotu określonego w § 1.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru sprzętu,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności
nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 12
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron,

2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
§ 13
1. Zamawiający posiada następujący numer identyfikacyjny NIP 8931067016.
2. Wykonawca posiada następujący numer identyfikacyjny NIP …………………….
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 15
Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie za zgodą
Stron.
§ 17
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
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