Załącznik do S|WZ

UMoWA NR
zawańa

r. w

Wałbrzychu, pomiędzy:

Zakładem Usług Energetycznych ,,epeKoks" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305)

przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, lX Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000148487, NlP 886-26-93-850, kapitał zakładowy:
5.070,000,00 zł,
reprezentowaną przez.

zwanąw dalszej częściumowy,,Zamawiającym",
a

zwanym w dalszej częściumowy "Wykonawcą"
zwane dalejłącznie ,,Stronami" lub osobno ,,Stroną",
zawarta została u m owa następującej treści(dalej,,

O ile

nie zdefiniowano inaczej w

następujące znaczenie:

U

mowa").

§1
Definicje
tekścieUmowy, poniższe wyrażenia będą miały

-

Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia zawierąąca wymagania
Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia objętego Umową, stanowiąca Załącznik Nr
1 do Umowy.

SIWZ

§2

1.

2.

4.
5,
6.

Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowej wywrotki tylnozsypowej o ładowności

w

zakresie

od 14 do 15 ton, marki:
........, typ: ..

rok produkcji:

,

model:

zgodnie z: wymaganiami oraz o parametrach technicznych iwyposażeniu - określonymi
w S|WZ oraz o'fertąWykonawcy z dnia _._.2018 r., stanowiącą Zalącznik Nr 2 do
Umowy, dalej:,,wywrotka".
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó wywrotkę w pełni sprawną, wolną od wad
fizycznych i prawnych, odpowiadaiącą pod względem jakościwymaganiom polskich
i unijnych norm jakościowych, dopuszczoną do obrotu prawnego na terytorium UE
zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi, spełniającą warunki techniczne
dopuszczające do ruchu zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca oświadcza, iż wywrotka nie jest obciązona prawami osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów koniecznych do
prawidłowego używania wywrotki.
W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia 13
siedzibie
(trzynastu) operatorów
zakresie budowy obsługi wywrotki,
ZamawiĄącego.

w

i

w
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7.

8.

W ramach przedmiotu Umowy, w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na
wezwanie Zamawiającego wykonywaó przeglądy okresowe i pozagwarancyjne naprawy
senłisowe.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy uzgodnió

z

Zamawiającym przedmiot

i cenę

Zamawiający wystawi Zlecenie naprawy.

naprawy senłisowej,

na

podstawie ktorej

§3

1.

2,
3.

4.
5.

6.

Termin wykonania i odbiór
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wywrotkę w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od
zawarcia Umowy.
Dostarczenie wywrotki nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wyko n awc a zobowiąza ny j est uzg od n ó te rm n d ostawy z Zamawiaj ącym.
Odbiór wywrotki uznaje się za dokonany z chwilą podpisania protokołu zdawczoodbiorczego przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżen.
W ramach odbioru Wykonawca pzekaże wymagane wskazane w SlWZ dokumenty.
Do potwierdzenia wykonania przeszkolenia operatorów, przeglądów okresowych
inapraw postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.
i

i

§4

1.

Wynagrodzenie i płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy
iwynosi:
1)netto:
.,..zł (słownie:.....
)
2) należny podatek VAT . ., .,. . o/o,
.. .. , . ,. , zł,
3)

brutto

Ceny przeg lądów okresowych:

2
3.

... zł (słownie:

Rodzaj:
Rodzaj:
Rodzaj.
Rodzaj.

, netto:
, netto:
, netto:
..., netto:

....,.zł,
.
.

... ...zł,
... ...zł,

....,..zł.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizaĄą przedmiotu Umowy.
Płatnośćwynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru, a przeglądów okresowych
i napraw po ich wykonaniu, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek wskazany w fakturze,

§5

Gwarancja i przeglądy

1.

2,

3.

4.

5

Wykonawca udziela przedłużonej _
(słownie: _)
miesięcznej gwarancjijakości na
wywrotkę, liczonej od dokonania odbioru, bez limitu motogodzin.
W ramach gwarancji Wykonawca:
1) zapewni prawidłowe funkcjonowanie wywrotki i wyposażenia;
2) zobowiązuje się na swoj koszt do usunięcia ujawnionych usterek.
Wykonawca musi posiadac autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub
zapewniĆ serwis przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego senłisu.
Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się zgodnie z gwarancją producenta.
Wykonawca jest zobowiązany rozpocząc czynności senłisowe (przegląd, naprawę)
w terminie oczekiwanym 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
W sytuacji, gdy wykonanie naprawy (przeglądu) nie będzie mozliwe w siedzibie
Zamawiającego lub wykonanie naprawy (przeglądu) będzie tnłałodłuzej niz w terminie
oczekiwanym 24 godziny od jej rozpoczęcia, Wykonawca na własny koszt odbierze
wywrotkę i dokona naprawy (przeglądu) we własnym senłisie, a na czas dokonania
n a prawy (przeg ąd u) za pewn i wywrotkę zastępczą.
l
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6.

Zgłoszenia przeglądow i napraw należy składaó Wykonawcy pocztą e-mail, na adres:

§6

1

.

2.

Wykupienie
Wykonawca odkupi wywrotkę za cenę _,00 (słownie:
+

nalezny podatek VAT, w terminie 5 lat od zawarcia Umowy.

00/100) złotych netto

Wykonawca po upływie 5 lat od zawarcia Umowy zapewni Kupującemu możliwośó
zakupu nowej wywrotki, na warunkach rynkowych.

§7

1,

2.
3.
4.
5.

Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 0,5 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień opoźnienia w dostarczeniu
wywrotki;
b) 200 zł netto za każdy dzien opoźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;
c) 200 zł netto za każdą godzinę opoźnienia w rozpoczęciu przeglądu senruisowego;
d) 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od Umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższalącej
wysokośó kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.
W razie opoznienia w dostarczeniu wywrotki Zamawiający moze wyznaczyc Wykonawcy
dodatkowy termin, nie rezygnujączkary umownej i odszkodowania.
Termin zapłaty należnościtytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia
noty obciązeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki
ustawowe.
Zamawiający może dokonaó potrącenia wymagalnych kar umownych i odsetek
z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

1.
2.

Odstąpienie od umowy
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych
w Kodeksie cywilnym.
Zamawiający moze odstąpió od umowy w całościlub częściw terminie 14 dni od
powzięcia inform acj i o okolicznościach uzasad niających odstąpien ie
a) zostanie wydany nakazzajęcia majątku Wykonawcy,
b) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca
w rażący sposob zaniedbuje zobowiązania umowne,
c) opóznienie w realizacji pzedmiotu umowy przekroczy 7 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpió w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawier ać uzasad n ien ie.
:

3.

§9

Prawo i rozstrzyganie sporów
Właściwymdo rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy
powszech ny właściwyd a siedzi b y Zamawiaj ąceg o,

jest

sąd

l

§10
Osoby odpowiedzia!ne za rea!izację umowy

1.

Odpowiedzialnym

2.

Odpowiedzialnym

za realizację Umowy ze strony Wykonawcy
........
,..,,, tel.: kontaktowy
za realizację Umowy ze strony Zamawiającego
.,.., tel.: kontaktowy

jest:
jest:
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1.
2,
3.
4.

§11
Pozostałe postanowienia
Załączniki stanowią integralną częśćUmowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowan|e przepisy Kodeksu
cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplazach po jednym egzemplarzu
dla kazdejze stron,
Zmiany treściumowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

załaczniki:.
Załącznik Nr 1
ZałącznikNr 2

ZAMAWIAJĄCY:

- S|WZ
- Ofeńa Wykonawcy

z dnia

WYKONAWGA:

