PROJEKT umowy

Załącznik Nr 3
(SIWZ postępowanie Sd 341/01/2010)

UMOWA NR ………
Zawarta w dniu …………. 2010 roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:
Miejskim Zarządem Dróg w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim
przy ulicy Piotra Ściegiennego 57, zwanym dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. Kierownika – inŜ. Andrzeja Dmitrocę
2. Księgową - Janinę Śledź
a
……………………………………………………………….......…………….....……………
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Dostawcą, reprezentowanym przez :
……………………………………..…..………………………………………..………………
o następującej treści :
§1
Zamawiający zleca, a dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne udzielone
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01-03-2010r. znak Sd 341/01/2010 na dostawę do
siedziby zamawiającego fabrycznie nowej dwukołowej zaczepowej zamiatarki
elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności, zamiatającej zanieczyszczenia na
platformę pojazdu ciągnącego.
Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i o parametrach
w niej podanych.
Miejsce dostawy – dostawa i montaŜ końcowy zamiatarki do samochodu cięŜarowego
(Mercedes ATEGO 1823) oraz przeszkolenie w zakresie obsługi i bhp w siedzibie
zamawiającego.
§2
Wymagania stawiane dostawcy :
1. Dostawca oświadcza, Ŝe przedmiot dostawy odpowiada standardom jakościowym
i technicznym oraz spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa;
2. Dostawca od dnia odbioru przedmiotu umowy udziela zamawiającemu gwarancji na
…………. miesięcy;
3. Dostawca zapewnia dostawę części zamiennych i podzespołów takŜe w okresie
pogwarancyjnym;
4. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
a) wady fizyczne i usterki powstałe w okresie gwarancyjnym, mimo prawidłowej eksploatacji
przedmiotu umowy,
b) usunięcie wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnione w okresie
gwarancyjnym;
5. Wszelkie dokumenty techniczne (katalog części zamiennych i instrukcja obsługi) powinny
być w języku polskim;
6. Wybrany dostawca wraz z oferowanym sprzętem dostarczy katalog części zamiennych oraz
instrukcję obsługi w języku polskim;
7. Umowa podlega uniewaŜnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, nie później niŜ do terminu wykonania zamówienia;
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§3
Wartość przedmiotu umowy :
1. Wartość dostawy zakupionego sprzętu jak w zobowiązaniu zawartym w ofercie, tj:
Cena netto: …………………

cena brutto: ………………

Słownie: ………………………………………………………………
2. Wartość uwzględnia – koszt dostawy sprzętu do siedziby zamawiającego, montaŜ końcowy
zamiatarki do samochodu cięŜarowego (Mercedes ATEGO 1823), rozruch i przeszkolenie
w zakresie obsługi i bhp.
§4
Termin realizacji zamówienia :
Dostawa zakupionego sprzętu do siedziby zamawiającego nastąpi w okresie do 28 maja
2010r. zgodnie z podpisaną umową.
§5
Warunki płatności:
Zamawiający ureguluje naleŜność w oparciu o wystawioną fakturę w terminie do 14 dni.
NaleŜność płatna będzie przelewem na rachunek dostawcy.
§6
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany;
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów
do umów pod rygorem niewaŜności i pod warunkiem nienaruszenia przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych.
§7
1. Strony postanawiają, Ŝe wiąŜą ich formą odszkodowania na ogólnych zasadach
określonych w art. 471 – 486 K.C.;
2. Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
- za nieterminowe dostarczenie sprzętu w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za kaŜdy
dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od dostawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto;
3. Zamawiający zapłaci dostawcy karę w przypadku zwłoki w zapłacie faktur w wysokości
odsetek ustawowych.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, jeŜeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sądy
Powszechne właściwe dla siedziby zamawiającego.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu firmy,
a takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§9
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron
umowy.
§ 10
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1. Oferta z wymaganymi załącznikami,
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
AKCEPTUJĘ
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