Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 28.10.2016r.
UMOWA NR ………………….
zawarta w dniu ……………2016 r. pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 30, reprezentowaną przez: Magdalenę Kołodziejczak Wójta Gminy Pruszcz Gdański, zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………….

przedsiębiorcą

prowadzącym

działalność

pod

firmą

……………………………., z siedzibą w …………………………, NIP …………………………
REGON ………………………, zwanym dalej Wykonawcą
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostawy, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowej legalizowanej mobilnej wagi samochodowej
wraz z najazdami – zakres ważenia do 15 Mg,
2) przygotowania podłoża pod wagę
3) dostawy zestawu komputerowego wraz z drukarką oraz specjalistycznym komputerowym
oprogramowaniem wagowym
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 o parametrach technicznych i
użytkowych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Opis
przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 28.10.2016 roku.
§2
ZOBOWIĄZANIA DOSTAWCY
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej
umowy w terminie do 15 grudnia 2016 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
własnym transportem i na własny koszt.

2.

Szczegółowy termin przygotowania podłoża, dostarczenia i montażu całego zestawu opisanego w
opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca uzgodni w formie pisemnej z Zamawiającym co
najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia prac.

3.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Będzieszyn, adres: Będzieszyn 113,
83-000 Pruszcz Gdański.

4.

Podstawą dokonania odbioru przedmiotu umowy, będzie podpisanie protokołu odbioru.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy, który
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został wykonany nie będzie posiadał pełnej dokumentacji, cech i parametrów zgodnych z opisem
zawartym w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego z dnia 28.10.2016 r. oraz ofertą Wykonawcy – zał. nr 2 do umowy, lub przedmiot
umowy jest uszkodzony, niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu
działa nieprawidłowo.
5.

Wykonawca zapewnia, że urządzenia stanowiące przedmiot umowy są wolne od wad fizycznych i
prawnych, jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich oraz spełniają warunki określone w
„Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia
28.10.2016 r.

6.

W przypadku odmowy odbioru przedmiotu zamówienia z przyczyn wskazanych w ust.4,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić zestaw będący przedmiotem
umowy wolny od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym niż do 20 grudnia
2016 r.

7.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
- dokumentację techniczną
- dokumenty gwarancyjne dla przedmiotu zamówienia
- legalizację wagi ważną co najmniej do 31.12.2018r.

8. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.
§3
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dokonania odbioru przedmiotu umowy,
2) dokonania płatności zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowanie
przedmiotu umowy wynikające z formularza ofertowego stanowiącego część oferty Wykonawcy –
załącznik nr 2 do niniejszej umowy (lub wynikające z podjętych negocjacji, o ile zostały
przeprowadzone), w kwocie łącznej ………. zł brutto (słownie………………….…… brutto), w
tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie podane w ofercie Wykonawcy jest obowiązujące i nie podlega zmianie.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół
odbioru przedmiotu umowy.
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4. Zapłata nastąpi jednorazowo przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§5
ODBIÓR ZAMÓWIENIA
1. W czynnościach odbioru uczestniczą osoby upoważnione przez Strony Umowy.
2. Nie dopuszcza się dokonywania odbiorów częściowych przedmiotu umowy.
3. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego nastąpi po stwierdzeniu, iż przedmiot umowy został dostarczony, zamontowany i
uruchomiony bez wad, usterek i braków.
4. Wykonawca przeszkoli na własny koszt czterech wskazanych pracowników Zamawiającego
posiadających uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń przedmiotu zamówienia, w siedzibie
Zamawiającego.
§6
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ………… miesięczną gwarancję.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu i podpisania
protokołu odbioru.
3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis techniczny.
4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do zapewnienia przyjazdu serwisu
naprawczego do naprawy przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu
powiadomienia Wykonawcy.
5. W przypadku awarii powyżej 7 dni w okresie gwarancji, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego zastępczą wagę, która będzie posiadała takie same parametry jak przedmiot
zamówienia i będzie współgrała z programem wagowym.
6. Wykonawca ponosi koszty dostawy wagi zastępczej.
§7
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy w
terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
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wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego §2 ust. 6 umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5 % łącznego wynagrodzenia
brutto określonego § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w okresie
gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
łacznego wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający może dochodzić kar umownych ze wszystkich tytułów oraz na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w
następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z warunkami umowy
oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego nakazujące wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
umową w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie,
2) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy
przekroczy 7 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 lub ust. 6 umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory, mogące wynikać z umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią załączniki:
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1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Oferta Dostawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

5

