WERSJA Z DNIA 19.04.2019 r.

UMOWA nr …
zawarta w dniu …………………………. w Poznaniu, pomiędzy:
Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 11, 61-827
Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000427416, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy 11 005 000,00 złotych, REGON 302144863, NIP 7831689634
Reprezentowanym przez:
Stanisława Kęskę – Prezesa Zarządu
w dalszej części umowy zwaną ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowoteleskopowego ………………………………………………… (nazwa/model zaoferowanego urządzenia) zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (treść załącznika tożsama z treścią załącznika
nr 1 do SIWZ), a Zamawiający do zapłaty ceny za dostawę, określonej w § 4 umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje także:
a) przekazanie kompletnej dokumentacji zawierającej minimum: dokumentację techniczno-ruchową
podnośnika oraz innych zamontowanych podzespołów sporządzona w języku polskim, instrukcja
obsługi w języku polskim (dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej),
deklarację zgodności (certyfikat CE) w języku polskim, dowód zarejestrowania podnośnika w UDT, kartę
gwarancyjną,
b) szkolenie/Instruktaż operatorów maszyny oraz obsługi technicznej maszyny dla max. 13 osób , wraz
w wystawieniem zaświadczeń o odbytym szkoleniu i nabyciu przez szkolone osoby umiejętności obsługi
maszyny,
c) dostawę szelek bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa do pracy na wysokościach – 2 szt.,
d) dostawę przedmiotu umowy do Biokompostowni w Poznaniu, ul. Meteorytowa 3.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 84 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. W terminie do 2 dni po dostawie, Zamawiający przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy.
Czynności odbioru obejmują weryfikację spełniania przez przedmiot umowy parametrów określonych
w załączniku nr 1 do Umowy.
3. Potwierdzeniem odbioru jest protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół może być podpisany bez zastrzeżeń wyłącznie w przypadku

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w § 1 ust 1 oraz ust 2.
4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust 1 i ust 2 przyjmuje się datę
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) oraz ofercie, Wykonawca
zobowiązuje się do jego wymiany na właściwe w terminie 5 dni roboczych. W takim przypadku
czynności odbioru ulegają przerwaniu. Po wymianie dostarczonego przedmiotu umowy stosuje się ust.
3 i następne.
§3
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy dostarczony w ramach niniejszej umowy jest
fabrycznie nowy i nieużywany, niefabrykowany i nieregenerowany, wolny od wad i obciążeń prawami
osób trzecich. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowanie do przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Przedmiot umowy musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
3. Wykonawca udziela gwarancji – zgodnej z gwarancją producenta przedmiotu umowy, jednak nie
mniej korzystnej, na okres: … miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru bez
zastrzeżeń
4. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego,
zgodnego z instrukcją użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy. Zamawiający może zgłosić
nieprawidłowość dostarczonego urządzenia, telefonicznie, pocztą elektroniczną i potwierdzić faksem,
bądź listownie. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz.:
8:00 do 17:00 i usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad lub do dostarczenia urządzenia
wolnego od wad w zakresie i terminach oraz w sposób określony w żądaniu Zamawiającego.
5. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis na terenie Biokompostowni
w Poznaniu, ul. Meteorytowa 3.
6. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu
zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub
pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia. Naprawy gwarancyjne
Wykonawca będzie realizował u Zamawiającego.
7. Uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele
Zamawiającego.
8. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad w terminie wskazanym w ust. 6 Zamawiający ma
prawo zlecić usunięcie wad, usterek, awarii osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy bez
potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczania Wykonawcy kar umownych do
czasu usunięcia wady.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki,
awarii w ciągu maksymalnie 7 dni dla sprzętu objętego umową bądź też do dostarczenia na czas
naprawy na swój koszt sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego.
10. Nieusunięcie nieprawidłowości bądź nie dostarczenie sprzętu zamiennego o parametrach nie
gorszych od naprawianego w terminach określonych w ust. 9, spowoduje naliczanie Wykonawcy kar
umownych do czasu dostarczenia sprzętu zamiennego lub naprawionego.
11. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, wad, awarii przedmiotu umowy wyłącznie z
wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do
naprawy i zwrot naprawianego przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. Sprzęt zamienny
na czas naprawy, który wynosi powyżej 7 dni Wykonawca udostępnia nieodpłatnie.
12. Strony ustalają okres rękojmi jako równy okresowi gwarancji.
§4
1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

…………………..……. zł (słownie:……...……………………..…………..…….) netto,
…………………..……. zł (słownie:……...……………………..…………..…….) podatek VAT,
…………………..……. zł (słownie:……...……………………..…………..…….) brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym między innymi koszt opakowania, dostarczenia, szkolenia obsługi, ubezpieczenia na
czas transportu, rozładunku, wniesienia, wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i
usług VAT oraz koszty ewentualnych licencji, innych opłat, podatków oraz ewentualnych upustów i
rabatów.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na Zamawiającego wraz z
podpisanym przez Strony protokołem odbioru.
4. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
należną Wykonawcy.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest zgodnie podpisany przez Strony bez
zastrzeżeń protokół odbioru.
§5
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1 % od wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż
20 % wartości brutto umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy,
w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zastrzeżone kary umowne podlegają sumowaniu.
4. Naliczone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości,
na zasadach ogólnych.
5. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 lub 9 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy.
6. Strony ustalają, że w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
Zamawiającemu będą przysługiwać kary umowne w wysokości 20% ceny brutto przedmiotu umowy.
W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
7. Za nieterminową zapłatę należności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania
ustawowych odsetek za opóźnienie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącone kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną
część umowy.
2. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:
a) dostarczone urządzenie nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie dokonał
jego wymiany zgodnie z § 2 ust. 5,
b) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy we wskazanym w Umowie terminie,
c) gdy przedmiot umowy ma wady, które uniemożliwiają pracę lub stanowią zagrożenie dla
bezpieczeństwa użytkowników pomimo dwóch napraw wykonanych przez Wykonawcę.
3. Od Umowy można odstąpić w terminie 15 dni od daty zdarzenia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu należy się kara umowna w
wysokości określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

§7
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dn. 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.).
2. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może dokonywać
żadnych cesji związanych z realizacją umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
5. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umownych
obowiązuje następująca kolejność:
– umowa,
– SIWZ,
– oferta Wykonawcy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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