Numer sprawy: GSW/1/2019

załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ……………………
W dniu .................................... w Łaniętach została zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego (numer sprawy: GSW/1/2019) pomiędzy:
Gminną Spółką Wodną w Łaniętach, Łanięta, 99-306 Łanięta reprezentowaną
przez:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..
kontrasygnowana przez Główną Księgową/osobę upoważnioną
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym", a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
wpisanym do ………………
REGON …………………………. NIP …………………………..
reprezentowanym przez
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"
następującej treści:

§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby
utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w
Łaniętach – część ….. zamówienia,
1) Część I - Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem obejmująca:
- Ciągnik rolniczy,
- Wysięgnik wielofunkcyjny,
- Głowica kosząca,
- Odmularka do rowów.
2) Część II - Dostawa koparko-ładowarki z wyposażeniem, obejmująca:
- koparko-ładowarkę,
- osprzęt ładowarkowy,
- osprzęt koparkowy podsiębierny,
odpowiadających wymaganiom Zamawiającego opisanym w Opisie przedmiotu
zamówienia przypisanym odpowiednio dla Części: Część I - Opis przedmiotu
zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Część II - Opis przedmiotu
zamówienia – stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, oraz zgodnie z ofertą
Wykonawcy – stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone maszyny/urządzenia posiadają wymagane
prawem polskim atesty i homologacje dopuszczające do stosowania na rynku
polskim.

3.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone maszyny/urządzenia są fabrycznie nowe,
pozbawione wszelkiego rodzaju wad i usterek.

4.

Wykonawca dostarczy maszyny/urządzenia na adres siedziby Użytkownika, której
sprzęt dotyczy tj.: Gminna Spółka Wodna w Łaniętach, Łanięta, 99-306 Łanięta.

5.

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie zapewnienie rozładunku maszyn i
urządzeń ze środków transportu, przygotowanie maszyn i urządzeń do pracy i ich
pierwsze uruchomienie, przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi i eksploatacji zaoferowanych maszyn i urządzeń oraz zapewnienie
funkcjonowania

autoryzowanego

serwisu

wyposażonego

w

samochody

z

narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych.
6.

Wykonawca zobowiązuje się, najpóźniej w dniu dostawy doręczyć Zamawiającemu
książki gwarancyjne maszyn, dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi
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w języku polskim, deklarację spełnienia przez maszynę wymaganych prawem norm
UE.
7.

Wykonawca ponosi koszty i ryzyko przetransportowania i rozładunku oraz inne
niezbędne koszty związane z dostawą i uruchomieniem Maszyn u Zamawiającego.

8.

Wszystkie

oferowane

produkty

muszą

spełniać

odpowiednie

normy

bezpieczeństwa.
(UWAGA: Umowa dotyczyć będzie tylko jednego zadania. Zapisy niedotyczące przedmiotu
umowy zostaną usunięte).
§2
Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do siedziby o której mowa w § 1 ust. 4, w
terminie do …… dni od dnia zawarcia umowy.
§3
1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz
realizację umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego: ……………………e-mail………………………tel.………..………….,
2) z ramienia Wykonawcy: …………………………e-mail………………………tel……..……………...
2.

Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem przedmiotu umowy
przekazywane będą pisemnie na adresy siedzib stron lub środkami komunikacji
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1 przez ustanowione w ust. 1 osoby.
§4

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze
złożoną ofertą w wysokości:
1) Część I - Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - ………………. zł brutto
(słownie złotych ………………………………………………………), w tym należny podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) Część II - Dostawa koparko – ładowarki z wyposażeniem - ………………. zł
brutto (słownie złotych ………………………………………………………), w tym należny
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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2.

Fakturę należy wystawić na Nabywcę: Gminna Spółka Wodna w Łaniętach, Łanięta,
99-306 Łanięta NIP 775 196 65 63; Odbiorca: Gminna Spółka Wodna w Łaniętach,
Łanięta, 99-306 Łanięta.

3.

Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w
wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiającego.

4.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części prac Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą. W takim przypadku Wykonawca wraz z
fakturą dostarczy oświadczenie Podwykonawcy, że wszystkie jego roszczenia
związane z wykonaniem umowy zostały zaspokojone.

(UWAGA: Umowa dotyczyć będzie tylko jednego zadania. Zapisy niedotyczące przedmiotu
umowy zostaną usunięte).
§5
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru maszyn/urządzeń podpisany
przez osoby wskazane w § 3 ust. 1. Protokół zostanie podpisany po dostarczeniu przez
Wykonawcę i odebranie przez Zamawiającego maszyn/urządzeń. Przed spisaniem
protokołu odbioru Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonych maszyn i urządzeń.
§6
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
Postanowienia tego ustępu nie mają zastosowania do okoliczności określonych w ust.
3.
3. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za
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każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, liczony od upłynięcia terminu
wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2.
4.

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 – 3 na zasadach
ogólnych.
§7

1.

Na dostawę maszyn/urządzeń objętą przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres
gwarancji i rękojmi za wady wynoszący …….. miesięcy od dnia podpisania
protokołu wskazanego w § 5.

2.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
§8

1.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:
1) Określonych ustawą Pzp.
2) Przewidzianych w niniejszej umowie.

2.

Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3.

Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) dotyczą wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – obniżenie
lub podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi o kwotę
odpowiadającą różnicy pomiędzy kwotą podatku, jaką Wykonawca byłby
zobowiązany zapłacić tytułem podatku w momencie zawarcia umowy a kwota
podatku, jaką Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić po zmianie stawki podatku
od towarów i usług.

4.

Dokonanie zmian wymaga podpisania każdorazowo pisemnego aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności.
§9

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
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odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.

Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiającemu przysługuje roszczenie
odszkodowawcze, niezależnie od zastrzeżonych na tę okoliczność kar umownych,
o których mowa w § 6.
5.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10

1.

Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności
Wykonawcy na rzecz osób trzecich, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności.

3.

Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej działalności, a także o zmianie firmy, adresu oraz informowaniu o wszczęciu
postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

4.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5.

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO11 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu wykonania niniejszej umowy w sprawie realizacji
zamówienia publicznego i zobowiązuje się do wypełnienia niniejszego obowiązku
również wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyska w celu wykonania niniejszej umowy w trakcie jej realizacji.
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rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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6.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 roku
poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
§ 11

Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Numer sprawy: GSW/1/2019) prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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