Załącznik Nr 5 do SIWZ
UMOWA 04/ ZZ/MZGK/2020
W dniu ………………………. r. pomiędzy
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, z siedzibą przy ul.
Staszica 6, 59-700 Bolesławiec, NIP 612-000-45-12, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia – Fabrycznej We Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067842,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Władysława Bakalarza – Prezesa Zarządu
a,
…………………….
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
reprezentowanym przez :
……………………………….. – ……………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego Bolesławiec ul. Staszica 6,
59-700 Bolesławiec dostawa śmieciarki
HDS do odbioru i transportu odpadów
segregowanych na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Bolesławcu” znak sprawy 04/ZZ/SIWZ/2020 :
a) Podwozie / nadwozie marka ……………... typ………...…, rok produkcji ……………...…,
b) zabudowa/ marka …………….. typ……………...…, rok produkcji …………………...…,
c) żuraw hydrauliczny / marka ……………... typ…………………, rok produkcji …………,
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, jest jego
własnością i charakteryzuje się parametrami technicznymi oraz wyposażeniem zgodnym
z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy, do siedziby
Zamawiającego w terminie ………. od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej
3 - dniowym.
3. Strony dopuszczają możliwość odpowiedniego przesunięcia tego terminu w przypadku
działania siły wyższej.
4. Koszty związane z transportem pojazdów do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
§3
1. Gwarancja/rękojmia na dostawę przedmiotu zamówienia wynosi …….. miesiące bez
limitu kilometrów.
2. Wykonawca zabezpieczy szkolenie kierowców i operatorów pojazdu.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek pojazdu, Zamawiający
zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach lub usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się
do ich niezwłocznego i bezpłatnego usunięcia za wyjątkiem wad i usterek za które powstanie
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
4. Powiadomienie o powstałych wadach lub usterkach zostanie wysłane z adresu e-mail
Zamawiającego: mzgk@mzgk.com.pl do Wykonawcy na adres e-mail: ………..
§4
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu dostarczenia pojazdu, zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce zgodnie
ustawą Prawo o ruchu drogowym.
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2. Wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany będzie wydać związane z pojazdem
dokumenty, w tym w szczególności instrukcje obsługi i serwisu, wymagane katalogi oraz
wymagane certyfikaty w języku polskim.
§5
Cena brutto za realizację przedmiotu umowy wynosi …….. PLN słownie: ……………
złotych w tym należny podatek VAT.
§6
1. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, po protokolarnym odbiorze przedmiotu
zamówienia.
2. Warunkiem dokonania zapłaty, będzie przekazanie pojazdu przez Wykonawcę na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego przez Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w realizacji
niniejszej umowy;
b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie rękojmi lub gwarancji licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
c) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 w przypadku odstąpienia
Wykonawcy od realizacji umowy;
d) w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 5 w przypadku odstąpienia
Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca.;
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§8
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zawartej umowy w następujących
przypadkach:
a) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę,
b) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj.
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie
powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było
przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie
zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej stronie.
§9
1. Integralną część niniejszej umowy jest oferta wykonawcy oraz SWIZ.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy
prawa.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po
jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca

Zamawiający
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