Nr postępowania: WGK.271.3.2020.BR
Załącznik nr 6
- Wzór Umowy
UMOWA Nr WGK.271.3.2020.BR
Zawarta dnia …………….. w Braniewie, pomiędzy:
Gmina Braniewo z siedzibą w Braniewie, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, REGON
170747997, NIP: 582 156 32 44, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:
Jakub Bornus - Wójt Gminy Braniewo
przy kontrasygnacie Haliny Kazubek – Skarbnika Gminy Braniewo
a
Firmą ……………………………………………………………………………………………...,
KRS ………………….….., REGON ……………………………., NIP ………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:
……………………………………………….
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) znak sprawy: WGK.271.3.2020.BR została zawarta umowa o następującej treści:
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2.

3.
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§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy pn.:
„Dostawa używanej koparki kołowej wraz z osprzętem – 1 szt.”
Przedmiot umowy został szczegółowo określony przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia ( zwanej dalej SIWZ ), wraz z załącznikami, do
przetargu nieograniczonego znak sprawy: WGK.271.3.2020.BR i ofercie wybranego w
tym postępowaniu Wykonawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy.
Dane identyfikacyjne koparki kołowej, zwanej dalej koparką:
marka
……………,
typ/model
…………....,
rok produkcji
……..……..,
nr podwozia
……………,
nr zabudowy
……………,
przebieg w mtg …………….
Wykonawca oświadcza, że:
1) koparka jest wyposażona w wymagany osprzęt oraz spełnia parametry techniczne
określone Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,
2) koparka spełnia wszelkie rygory wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, umożliwiające dopuszczenie jej do ruchu i używanie jej zgodnie z
przeznaczeniem,
3) koparka jest jego własnością, jest wolna od wad fizycznych i prawnych, nie jest
obciążona żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczenia.
W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty
( w języku polskim ) związane z koparką t.j.:
- wykaz wyposażenia,
- książka serwisowa,
- pełna Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,
- instrukcja obsługi,
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- katalog części (na CD),
- certyfikat bezpieczeństwa CE lub deklaracja zgodności WE.
§2
Termin dostawy
Strony ustalają termin dostawy przedmiotu umowy do dnia 29.12.2020 r.
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§3
Wynagrodzenie
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną
ofertą w przetargu nieograniczonym znak sprawy WGK.271.3.2020.BR wynosi:
kwota brutto: ……………………………………………….……………….… zł ,
(słownie: ……………………………………………………………….……………… zł),
w tym: ..…....%, podatek VAT .................................................................. zł,
(słownie: ..................................................................……….……….……………..…….. zł),
kwota netto: .............................................................................................. zł,
(słownie: ..................................................................……………………..………...……..zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, które są niezbędne
dla prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy wynikające wprost z SIWZ jak
również nie ujęte w SIWZ, a niezbędne do wykonania zadania, wpływające na ostateczną
cenę, w tym w szczególności dostawę urządzenia do siedziby Spółki: Przedsiębiorstwo
Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A, 14-500
Braniewo, przeszkolenie pracowników wskazanych przez
Zamawiającego,
przeprowadzenie próby eksploatacyjnej.
Podstawą do wystawienia faktury będzie pozytywny odbiór przedmiotu umowy, bez
zastrzeżeń, potwierdzony protokołem przekazania - odbioru końcowego podpisanym przez
Strony.
Rozliczenie należności wynikającej z zakresu objętego przedmiotem umowy nastąpi
przelewem, na podstawie faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT.
Zamawiający dokonana płatności w ciągu 7 dni, licząc od daty odbioru sprzętu,
stwierdzonego w protokole odbioru.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Gwarancje
Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy w ilości ……. motogodzin.
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust. 3.
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
ich nieodpłatnego usunięcia w ramach gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, dokonanego w formie pisemnej przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieprzekraczalnego 48 godzinnego czasu
reakcji od momentu zgłoszenia wady do podjęcia stosownych działań zmierzających do
usunięcia wady. Czas reakcji liczony będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Jeżeli zakres naprawy, zmierzającej do usunięcia wady, będzie wymagał przewiezienia
urządzenia objętego przedmiotem umowy, to koszt tego transportu poniesie Wykonawca.
W przypadku nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad
w terminie podanym w ust. 3, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub
powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§5
Kary umowne
Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, będą naliczane kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub
w okresie gwarancji przez w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od daty wyznaczonej na
usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§3 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w §3 ust. 1, przy czym kara taka nie ma zastosowania w sytuacji, o której mowa w § 7
ust. 1.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej
faktury.

§6
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
określił warunki takiej zmiany.
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy (np.
zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy
do nowego stanu prawnego,
3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od
towarów i usług na przedmiot świadczenia.
§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez
Wykonawcę, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
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§8
Postanowienia końcowe
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) wraz
z załącznikami,
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
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