Umowa Nr ………..
Zawarta w dniu ………....2018r. w Chorzelach pomiędzy
Gminą Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, NIP 761-15-04-561
reprezentowaną przez :
Panią……………………….. – Z-cę/Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
przy kontrasygnacie Pani Ewy Moniki Werder - Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………..
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w …………………………. pod nr
……………………………..NIP…………………………….REGON…………………..
reprezentowanym przez :
……………………………. - Właściciel PESEL……………...
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
została zawarta umowa o treści następującej:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania na zamówienie o wartości
nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 Euro.
§ 1.
1. Przedmiot niniejszej umowy jest zakup jednej nowej maszyny do konserwacji i utrzymania
dróg bitumicznych, marki – …….. , Typ - ……………, rok produkcji - ………………..,
(dalej: przedmiot umowy).
2. Przedmiot umowy winien posiadać następujące właściwości:
a) wydajność mierzona masą asfaltową – min. 1 m3/h;
b) pojemnik na kruszywo o pojemności – min. 5 m3;
c) pojemnik na emulsję asfaltową – min. 900 l.;
d) moc silnika – min. 40 KW;
e) pojemnik na olej napędowy – min. 100 l;
f) maszyna musi być fabrycznie nowa (nie używana).
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na własny koszt i ryzyko wykonawcy oraz przez
niego zamontowany.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia dwóch pracowników ZGKiM w Chorzelach
w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.
5. Przeniesienie własności przedmiotu umowy nastąpi w momencie jego wydania
zamawiającemu, wraz ze wszystkimi dokumentami oraz instrukcjami, w tym:
1) kartą gwarancyjną maszyny,
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2) instrukcją obsługi i eksploatacji w języku polskim,
3) instrukcją konserwacji maszyny w języku polskim,
6. Przedmiot umowy zostanie zainstalowany Zamawiającemu w dniu dostarczenia go przez
Wykonawcę na podwoziu będącym własnością ZGKiM w Chorzelach.
§ 2.
1. Zamawiający zobowiązuje się nabyć przedmiot umowy od Wykonawcy za cenę
……………. zł, (słownie : ………………………………………………………………………
złotych 00/100)
2. Cena określona w ust. 1 zawiera 23 % podatek VAT.
3. Cena określona w ust. 1 jest ceną ostateczną.
§ 3.
1. Należność, o której mowa w § 2 w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru faktycznego
maszyny w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na: Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, NIP 761-15-04-561.
2. Strony postanawiają, iż terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Kupującego.
§ 4.
1. Dostawa maszyny będącej przedmiotem umowy wraz z dokumentami określonymi w § 1
ust 4 nastąpi najpóźniej do …………… 2018 r.
2. Jeżeli zwłoka lub opóźnienie w dostawie maszyny do konserwacji i utrzymania dróg
bitumicznych przekroczy cztery tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W
takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie
Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem
nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać
będzie zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której zwłoka lub opóźnienie w wydaniu
samochodu przekroczy 4 tygodnie.
§5
1. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe
wykonanie i zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedza i zapleczem technicznym
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona niniejszą umowę osobiście
bez udziału osób trzecich.
§6
1. Zamawiający ma prawo przeprowadzić badanie przedmiotu umowy poprzez jego odbiór
techniczno – jakościowy w obecności Wykonawcy.
2. Odbiór techniczno - jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie ZGKiM w
Chorzelach przy ul. Brzozowej 3 w terminie, o którym mowa w § 4 ust.1., na własny koszt i
ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym
o dacie odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy.
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4. Strony dopuszczają możliwość wzajemnego zawiadamiania w formie faxu, mailowo (mail
Zamawiającego: sekretariat@chorzele.pl , mail Wykonawcy………………) lub pisemnie .
W przypadku, gdy termin odbioru przypadnie na dzień wolny od pracy (sobota lub
niedziela) odbiór będzie dokonany w pierwszym, najbliższym dniu pracy.
5.

Odbioru techniczno-jakościowego, dokona 3 upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego w obecności, co najmniej 1 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Przejęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
podpisanego przez obie strony umowy.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony
protokół o stwierdzonych usterkach, podpisany przez obie strony.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że dostarczony
przedmiot umowy nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie umowy
zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
odstępstwach. Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień dotyczących kar
umownych i odstąpienia od umowy.
9. Po usunięciu usterek o których mowa w ust. 7 i 8 zostanie sporządzony protokół o którym
mowa w ust.6
10. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
11. W przypadku odmowy podpisania protokołu o którym mowa w ust. 6-9 przez Wykonawcę
protokół wywołuje skutki , tak jak gdyby został przez niego podpisany.
12. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek o których mowa w ust. 7 i 8 w dniu
odbioru strony uzgodnią nowy termin odbioru nie dłuższy jednak niż 7 dni.
13. Podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru jest równoznaczne z wydaniem przedmiotu
umowy.
§7
Z chwilą wydania przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie korzyści i
obciążenia związane z maszyną, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy.
§8
Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu umowy oraz, że na
przedmiocie umowy nie ciążą jakiekolwiek prawa osób trzecich.
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.
2. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
§ 10.
1. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez
serwis Wykonawcy naprawa przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez
niego wskazanym.
2. Czas reakcji serwisu - 72 godziny od daty zgłoszenia w formie faxu. Do czasu, o którym
mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
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§ 11.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania
§ 12.
1. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% ceny samochodu
określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu opóźnienia się z
wydaniem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% ceny określonej w § 2 ust.1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie
określonym w karcie gwarancyjnej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,15% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kar strony dopuszczają
możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 13.
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 14.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16.
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 17.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

4

