OGÓLNE POSTANOWIENIA DO UMOWY
na wykonanie zamówienia publicznego:
Zakup maszyn technologicznych- zamiatarki w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do
przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę
towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap
I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – „Środowisko i zasoby”, Działanie
4.1- „Gospodarka Odpadami”
w dniu ………………… roku pomiędzy Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych
Sp. z o.o., z siedzibą w Lubaniu przy ul. Bankowej 8, zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym , reprezentowaną przez :
Prezesa Zarządu – Michała Turkiewicza
a ……………………………………………………………………………………………….,
z siedzibą ………………………………………………………., reprezentowanym przez :
1. ………………………………………. - ……………………………………………….
2. ………………………………………. - ………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w oparciu
o Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa zamiatarki.
Szczegółowa specyfikacja sprzętu jest określona w ofercie Wykonawcy oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia

……… r. do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu
- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1.
2. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu winno nastąpić w miejscu wskazanym
w pkt. 1 w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Termin dostarczenia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca
dostarczy ................. na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym.

§3

1. Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na kwotę
…………….
(słownie ………………….. ………..)
2. Do powyższej kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości …………………
(słownie: ………………………)
3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za
dostawę ładowarki kołowej z osprzętem i jej dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Cena
obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia;
opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do
użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy , szkolenie personelu ,przeglądy
gwarancyjne.
§4
1. Należność o której mowa w § 3 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30
dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.
2. Strony uzgodniły, że zaplata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5,0 % ceny określonej w §
3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,
gwarancji w; wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20% ceny określonej w § 3 pkt.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% ceny określonej w § 3 pkt.1
§6
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
powyższych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.
§7
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczoną zamiatarkę
na ………..miesiące lub ………….. motogodzin (w zależności co nastąpi szybciej) od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego będącego przedmiotem niniejszej umowy na okres

na warunkach szczegółowo określonych w dokumentach gwarancyjnych, stanowiących
załącznik do umowy.

§8
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom
Wykonawcy do sprzętu i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§9
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§10
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 w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego .
§11
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy prawo zamówień publicznych
§13
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§14
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
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