„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem
wody) - zakup w formie leasingu operacyjnego uzyskanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego”

TOM II SIWZ UMOWA

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ……………….. roku w Kole pomiędzy:
Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kole (kod pocztowy 62-600) przy ul. Energetycznej nr 11, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445351, dla której akta rejestrowe
prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 666- 211- 03-92, REGON: 302220305,
o kapitale zakładowym w wysokości 22.120.000,- zł, BDO 000063373
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Roberta Gajdę – Prezesa Zarządu,
a firmą:

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………..
W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w drodze przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego (specjalistycznego pojazdu do
hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody) - zakup w
formie leasingu operacyjnego uzyskanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego - zgodnie
z ustawą dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. z
2019 r. poz. 1145) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi
i roboty budowlane w MZWiK Sp. z o.o. w Kole, została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody) - zakup w formie leasingu
operacyjnego uzyskanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego”
1. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia wymagania określone w:
1) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1990),
2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 2022).
3) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn i urządzeń podczas pracy.
4) wymogach Dyrektywy CEE Euro 6 w zakresie emisji spalin.
2. Wykonawca oświadcza, że jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
samochodu stanowiącego przedmiot umowy.
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3. Parametry techniczno-użytkowe oraz pozostałe wymagania Zamawiającego względem
przedmiotu dostawy określa OPZ Tom III(Opis Przedmiotu Zamówienia) stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
4. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia parametry techniczno – użytkowe określone w
OPZ oraz odpowiada co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, a
w szczególności określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wymaganiom SIWZ.
5. Dostawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia co najmniej ……
pracowników Zamawiającego (szkolenie należy udokumentować) w zakresie:
1) budowy i obsługi przedmiotu umowy;
2) okresowej obsługi technicznej tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych;
3) konserwacji przedmiotu umowy.

1.
2.
3.
4.

§2
Miejsce i termin realizacji umowy
Przedmiot dostawy ma być dostarczony do Działu Transportu i Logistyki, ul. Energetyczna 11,
62-600 Koło.
Dostawa będzie zrealizowana w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00
do 14:00.
Termin wykonania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Dostawca zobowiązany jest pisemnie – pocztą, pocztą elektroniczną, powiadomić
Zamawiającego, o gotowości przekazania przedmiotu dostawy w terminie określonym w umowie,
na 7 dni przed planowaną dostawą.

§3
Wynagrodzenie umowne i warunki płatności
1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie ryczałtowe umowne za całość dostawy wynosi:
a) cena netto za dostawę przedmiotu umowy wynosi: .............................................. zł
(słownie: ............................................................),
podatek VAT .............................................. zł,
b) cena brutto .............................................. zł
(słownie: ............................................................),
2. Zamawiający oświadcza iż źródłem finansowania zamówienia jest leasing operacyjny, pozyskany
przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu, co Dostawca przyjmuje do wiadomości i na co
wyraża zgodę.
3. Zamawiający po podpisaniu umowy leasingowej w terminie do 30 dni powiadomi na piśmie
Dostawcę o wyborze usługodawcy leasingu operacyjnego na dostawę pojazdu przesyłając
jednocześnie dane kontaktowe oraz warunki leasingu operacyjnego.
4. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, koszt załadunku i rozładunku, wszelkie
koszty transportu do Zamawiającego, koszt szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk, narzuty,
ewentualne opusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. Wraz z dostawą Wykonawca doręczy Zamawiającemu protokół przekazania przedmiotu
zamówienia z niezbędnymi dokumentami.
6. Płatność wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem przekazania przedmiotu zamówienia w
terminie 14 dni od jej doręczenia do odbiorcy
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§4
Odbiory
Prawidłowa realizacja (zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie
oraz OPZ) będzie potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru dostawy bez uwag,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2
protokół zawierał będzie informacje na temat nieprawidłowości i wskazany przez Zamawiającego
termin na ich usunięcie.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu dostawy (w szczególności w
przypadku niekompletności przedmiotu dostawy lub w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w
dostarczonym przedmiocie dostawy lub w którymkolwiek elemencie przedmiotu dostawy lub w
przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w § 5 ust. 3) to Zamawiającemu
przysługiwać będą następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich
usunięcia,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Dostawcy – jeśli wady są istotne, w szczególności gdy uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia ceny dostawy w przypadku wad
nieistotnych.
Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, Strony w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia
usunięcia nieprawidłowości podpiszą Protokół odbioru dostawy bez uwag.
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego:
- Adrian Król, tel. 506-902-104, email: adrian.krol@mzwik-kolo.pl
2) Po stronie Wykonawcy:
- ……………….
Każda ze Stron oświadcza, że wymienione powyżej osoby są umocowane przez Stronę do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione powyżej
nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w niniejszej
umowie. Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą upoważnioną do złożenia
oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Prezes.
Do wykonywania czynności związanych z odbiorami, konieczne jest łączne działanie jednej osoby
wymienionej w ust. 5 niniejszego paragrafu po stronie Zamawiającego i jednej osoby po stronie
Wykonawcy.

§5
Zasady realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Wynagrodzenia umownego, we własnym zakresie
dokonać załadunku, transportu, rozładunku przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Wynagrodzenia umownego, dostarczyć przedmiot
umowy fabrycznie nowy wyprodukowany w 2020 r.
3. Wraz z przedmiotem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w ramach
wynagrodzenia umownego - dwa komplety kluczyków oraz komplet następujących dokumentów:
a) instrukcja obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim, w formie papierowej
oraz elektronicznej (płyta CD);
b) katalog części zamiennych, w języku polskim, dotyczący podwozia pojazdu oraz zabudowy,
w formie pisemnej lub elektronicznej lub dostęp online;
c) schematy: elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny z opisem funkcji poszczególnych
elementów;
3

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem
wody) - zakup w formie leasingu operacyjnego uzyskanego w osobnym postępowaniu przez Zamawiającego”

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

normy zużycia paliwa na wszystkie cykle tj.: jazda, praca poszczególnych pomp, praca przy
recyklingu;
świadectwo homologacji na podwozie;
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem
identyfikacji pojazdu lub świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu;
karta pojazdu samochodowego;
dokument gwarancji i jej warunki zgodne z postanowieniami projektu umowy;
informacja o wymaganych okresach lub przebiegach wykonywanych przeglądów pojazdu
oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych
materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);
zgoda na montaż w pojeździe nadajnika GPS oraz sondy paliwa.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie na pojazdach reklam dotyczących producentów
poszczególnych elementów pojazdu, z wyłączeniem standardowych tabliczek znamionowych
pojazdu oraz nazw własnych Wykonawcy.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
a) w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia umownego (brutto), za każdy dzień opóźnienia w
realizacji dostawy,
b) w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,
c) w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia umownego (brutto) jednorazowo, w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa § 5 ust. 4,
d) w wysokości 10 % Wynagrodzenia umownego (brutto), w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych.

§7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości
przedmiotu dostawy, na okres podany przez producenta przedmiotu dostawy, lecz nie krótszy niż
24 miesiące, w tym gwarancji na zabudowę pojazdu nie ograniczonych limitem przejechanych
kilometrów na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania przez Zamawiającego
Protokołu odbioru dostawy bez uwag.
2. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub
usterki faksem lub w formie elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie
Zamawiającego wynosi 24 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego przedmiotu dostawy będą dokonywane
protokolarnie. Termin naprawy lub wymiany nie może przekroczyć 14 dni roboczych od daty
dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia. W przypadkach szczególnych ewentualny dłuższy
termin będzie ustalany z Wykonawcą na zasadach polubownych. Do korespondencji między
Stronami, w związku z realizacją uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, wykorzystywane
będą numery telefonów i adresy elektroniczne określone w § 4 ust. 5.
3. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 3 ust.1, udostępni Zamawiającemu na czas naprawy lub wymiany
pojazd zastępczy lub pokryje koszty wynajmu przez Zamawiającego takiego pojazdu. W każdym
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przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pojazd musi posiadać parametry nie gorsze od
parametrów przedmiotu umowy.
Dostawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady na miejscu, a jeżeli to niemożliwe w
swoim warsztacie, przy czym koszt przetransportowania pojazdu ponosi Dostawca.
Dostawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.
W ramach gwarancji Dostawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez
autoryzowanego producenta na co przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty.
Okres niesprawności pojazdu od dnia zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej
funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czas trwania gwarancji.
Postanowienia ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi obejmuje wszelkie wady i wszelkie
usterki w przedmiocie umowy.
§8
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy
Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
uprzedniego wzywania Dostawcy do wykonania zobowiązania w przypadku co najmniej 7 dniowej
zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy względem terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy.
Ponadto odstąpienie od umowy może nastąpić w okolicznościach przewidzianych w art.
145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych [tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1145 z późn. zm.]
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
1) otwarcia likwidacji Wykonawcy;
2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;
3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o
zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) – 3) niniejszego ustępu.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych.

§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeksu Cywilnego..
Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja kierowana na ręce którejkolwiek ze Stron powinna
być przesyłana pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzona lub w formie pisemnej listem
poleconym lub doręczona osobiście na adres wskazany przez Stronę.
Zmiana niniejszej umowy możliwa jest tylko na zasadach przewidzianych w specyfikacji.
Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w
drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej z wyjątkiem przypadków dopuszczonych ustawą Prawo zamówień
publicznych.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jednej dla Wykonawcy
i dwóch dla Zamawiającego.
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§ 10
Załączniki do umowy
- załącznik nr 1 -Tom III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Integralną częścią umowy jest siwz.

Zamawiający

Wykonawca
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