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Za cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
w post powaniu o sygnaturze: 1/pozaust./2019

(Wzór Umowy)

UMOWA NR …..............

zawarta  w dniu …................. roku  w  Strzegomiu -  pomi dzy:

Spó : Zak ad Us ug Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. , ul. Aleja Wojska Polskiego 75,  58 –
150 Strzegom wpisanym przez S d Rejonowy dla Wroc awia - Fabrycznej we Wroc awiu, IX
Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego do rejestru przedsi biorców pod numerem
KRS: 0000460803, NIP: 8842746514,

reprezentowan  przez :

Prezesa Zarz du – Mart  Zi ba

zwan  dalej  „Zamawiaj cym”

a
….............................................................
….............................................................
reprezentowanym przez:
…....................... - …........................
zwanym  „Wykonawc ” .

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie pozaustawowym pn „Zakup i dostawa specjalistycznego r baka do
ga zi”  (sygnatura. ..................................)

 - o nast puj cej tre ci:

§ 1
1.  Wykonawca  zobowi zuje  si  do   sprzeda y  specjalistycznego  r baka  do  ga zi

…...............(zwanego dalej „urz dzeniem”)- zgodnie z ofert   Wykonawcy z dnia
….................................

2. Szczegó owy opis techniczny urz dzenia i  jego wyposa enia, uwzgl dniaj cy minimalne
parametry  wymagane   przez  Zamawiaj cego  do  spe nienia  zawarty  zosta  w  Opisie
Przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu Ofertowym, który jednocze nie stanowi za cznik nr 1
do niniejszej umowy.

3.  Oferta Wykonawcy stanowi za cznik nr 2 do niniejszej Umowy.
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4.  Wykonawca  o wiadcza,  e  przedmiot  umowy,  o  którym  mowa  w  pkt  1  §  1,  stanowi  jego
asno   i  e posiada wy czne prawo do dysponowania nim.

5.      Wykonawca   udziela  Zamawiaj cemu   ….  (min.  24  )miesi cy  gwarancji  na  zakupione
urz dzenie.

§ 2
1.   Cena  netto  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wynosi  ….............,-  z otych  (s ownie:

…............................ z otych) .
2.   Cena brutto przedmiotu umowy wynosi …................,-z otych (s ownie: …...............................

otych) w tym podatek VAT  w wysoko ci 23%, tj. ….........................,-z otych (s ownie:
…................................. z otych ).

3.    Zamawiaj cy zobowi zuje si  dokona  zap aty nale no ci przelewem na konto Wykonawcy
po  otrzymaniu  przedmiotu  dostawy  w  ci gu  30  dni  od  daty  otrzymania  prawid owo
sporz dzonej faktury VAT. po zatwierdzeniu protoko u zdawczo – odbiorczego  przez
ka  ze Stron  na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…....................................................................

§ 3
1.   Strony ustalaj , e wydanie przedmiotu umowy Zamawiaj cemu nast pi do dnia ………………...
2.   Strony ustalaj , e koszty zwi zane z transportem samochodu do siedziby Zamawiaj cego

pokrywa Wykonawca.
§ 4

1.  Wykonawca zawiadomi Zamawiaj cego o terminie techniczno – jako ciowego odbioru
przedmiotu umowy. Zamawiaj cy przyst pi do odbioru techniczno - jako ciowego  w ci gu
7 dni licz c od daty zawiadomienia. Up yw 7-dniowego okresu przyst pienia do odbioru nie
mo e  nast pi  pó niej  ni  termin  dostawy  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  3
umowy pkt 1.

2.   Odbiór techniczno - jako ciowy przedmiotu umowy odb dzie si  w siedzibie Wykonawcy w
terminie, o którym mowa w ust. 1 wraz z dostarczeniem dokumentów urz dzenia , zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami.

3.  Przej cie przedmiotu umowy nast pi na podstawie protoko u zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez obie Strony umowy lub przez osoby upowa nione przez Zamawiaj cego.

4.   W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jako ciowego wad i usterek,
Wykonawca zobowi zuje si  do niezw ocznego ich usuni cia. W takim przypadku zostanie
sporz dzony protokó  o stwierdzonych wadach i usterkach w 2 egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla ka dej ze Stron i podpisany przez obie strony. Ust p ten nie narusza
postanowie  dotycz cych kar umownych i mo liwo ci odst pienia od umowy.

5.   W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jako ciowego, e przedstawiony
przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w za czniku do niniejszej umowy
(opis przedmiotu zamówienia zawarty w Zapytaniu Ofertowym) Wykonawca zobowi zuje
si  do niezw ocznego dokonania zmian w przedmiocie umowy zgodnie z opisem. W takim
przypadku zostanie sporz dzony protokó  o stwierdzonych odst pstwach od opisu
zawartego w za czniku do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
ka dej ze stron i podpisany przez obie strony. Ust p ten nie narusza postanowie
dotycz cych kar umownych i odst pienia od umowy.
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6.    Odbiór  faktyczny  przedmiotu  umowy  odb dzie  si  w  siedzibie  Wykonawcy  w  dniu
przeprowadzenia odbioru techniczno-jako ciowego po pozytywnym odbiorze
potwierdzonym w  protokole odbioru techniczno - jako ciowego. Protokó  odbioru
faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporz dzony w 2 egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla ka dej ze stron.

7.    Podpisany przez Strony Protokó  zdawczo-odbiorczy stanowi podstaw  do wystawienia
przez Wykonawc  faktury VAT.

§ 5
Do urzadzenia Wykonawca zobowi zuje si  do czy  co najmniej:

1) specyfikacj  urz dzenia wraz z Instrukcj  obs ugi w j zyku polskim
2) kart  gwarancyjn  urz dzenia.

§ 6

1.     Strony postanawiaj , e obowi zuj  form  odszkodowania s  kary umowne.
2.    Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odst pienia od umowy w przypadku, gdy samochód

nie b dzie spe nia  warunków oferowanych przez Wykonawc , a nie b dzie mo liwe
dokonanie zmian.

3.   W razie opó nienia w zap acie za wykonany i odebrany przedmiot umowy Zamawiaj cy
zobowi zany jest do zap aty odsetek ustawowych .

4.     Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne w razie niewykonania lub nienale ytego
wykonania przedmiotu umowy :

1)  za odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialno   Wykonawca - w wysoko ci 10%  wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot  umowy ,

2)  za zw ok  w oddaniu okre lonego przedmiotu umowy - w wysoko ci 1%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za ka dy dzie  zw oki ,

3)   za  zw ok  w  realizacji  reklamacji  -  w  wysoko ci  0,5  %  wynagrodzenia  umownego
brutto za przedmiot umowy za ka dy dzie  zw oki, licz c od dnia wyznaczonego na
usuni cie wad.

5.  Zamawiaj cy mo e dochodzi  odszkodowania uzupe niaj cego przewy szaj cego wysoko
kar umownych.

§ 7
1.   Za dzie  wykonania umowy przez Wykonawc  uwa a si  dzie  przekazania i przej cia

przedmiotu umowy przez Zamawiaj cego i podpisania przez obie Strony umowy protoko u
zdawczo-odbiorczego, zgodnie   z § 4 ust 3 umowy.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  zastosowanie mie  b  przepisy Kodeksu
Cywilnego

3.    Wszelkie spory mog ce wynikn  na tle wykonania postanowie  niniejszej umowy b
rozstrzygane przez S d w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.
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§ 8
1.     Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej niewa no ci .
2.   Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach w j zyku polskim, po

jednym dla ka dej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJ CY

Za .
..........................
..........................
..........................


