Nr sprawy: ZP-1/2021/ZUK
Umowa
Zawarta w dniu ………………… r. roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. w Suwałkach z siedzibą
przy ulicy Sejneńskiej 82, 16-400 Suwałki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 00000701127, NIP: 844-000-42-07, REGON: 000151868, kapitał
zakładowy 25.898.500,00 złotych, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
1. Prezes Zarządu – Eugeniusza Dariusza Przybysz
a
……………………………………………………………………………………….
NIP:
REGON:
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………
zwanym dalej łącznie Stronami,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm), dalej jako Pzp lub
ustawa, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego,
trzyosiowego samochodu CNG do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka
zgodnie z Formularzem ofertowym z dnia ……….. r. oraz Opisem oferowanego pojazdu,
stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego w pełni sprawny pojazd, wolny od wad, odpowiadający pod względem
jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, dopuszczony do obrotu
prawnego na terytorium UE, o parametrach technicznych określonych w SWZ.
§2
1. Wartość całości zamówienia wynosi:
Cena netto ……………………… zł
Plus podatek VAT ( 23%) ……………………… zł
Wartość brutto ……………………………. zł
słownie złotych: ………………………………………………………… zł.
2. Termin realizacji: do dnia 30 sierpnia 2022 r.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym z ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Strony niniejszej umowy nie przewidują
możliwości powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub opłat, innych niż
przewidziane niniejszą umową.
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4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę po dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia
i sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego.
5. Termin zapłaty wynosi do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,
po sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień
przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy - ……………………. nr ……………………………………………………..
§3
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, zlokalizowana przy
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.
2. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości dostarczenia przedmiotu
umowy, na adres e-mail sekretariat@pgk.suwalki.pl
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielami
stron.
5. W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- 2 komplety kluczyków,
- katalog części zamiennych zabudowy ze schematem układu hydraulicznego i kompletnym
schematem elektrycznym, w wersji książkowej, w języku polskim,
- instrukcję obsługi, w wersji książkowej, w języku polskim,
- książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim.
6. Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzenie przez
Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych
w umowie.
7. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem zdawczo - odbiorczym
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół
ten zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a drugi Zamawiający.
§4
1. Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie Zamawiającemu na dostarczony samochód
rękojmi za wady na okres 24 miesięcy oraz:
- 24 miesięcznej gwarancji na zabudowę samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1., licząc
od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
- …… miesięcznej gwarancji na podwozie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1.,
licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
1.1. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w tym za wady ukryte
oraz wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość
użytkową i estetyczną.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne zabudowy przez serwis mobilny Wykonawcy
będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, pozostałe naprawy i przeglądy w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę.
4. Wykonawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin
(dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu.
Wykonawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od
momentu zgłoszenia awarii. Czas naprawy wykonywany przez serwis mobilny, o której
mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
5. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej
Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne
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72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony
nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy
podobnych do pojazdu będącego w naprawie.
1.

2.
3.
4.
5.

§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1;
b) za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1
za każdy dzień zwłoki;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz napraw gwarancyjnych
przez serwis mobilny w okresie gwarancji zabudowy w wysokości 500,00 zł za każdy
dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 4 ust. 4
umowy,
d) za nieudostępnienie pojazdu zastępczego w sytuacji opisanej w § 4 ust. 5 w wysokości
po 1.000,00 zł za każdy dzień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z
należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie
może przekroczyć 30% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w wypłacie
wynagrodzenia.

§6
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i Kodeksie Cywilnym,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części
niewykonanej w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej
postanowienia,
2) wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy,
3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
4) wysokość kar naliczonych Wykonawcy osiągnie 30% lub więcej wynagrodzenia
umownego brutto,
5) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy,
6) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku
Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
Pzp,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po
bezskutecznym upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
§7
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej:
1) zmiany wynagrodzenia w związku z urzędową zmianą stawki podatku od towarów i
usług,
2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 6,
3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku utrudnień będących wynikiem
zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ
na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,
4) zmian spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość,
parametry techniczne lub eksploatacyjne pojazdu, przy zachowaniu poziomu cen
zgodnego z ofertą przetargową,
b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na poniesienie niższych kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub
umożliwiających uzyskanie lepszej jego jakości, przy zachowaniu poziomu cen
zgodnego z ofertą przetargową,
c) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych niż wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
przy zachowaniu poziomu cen zgodnego z ofertą przetargową,
d) zmianą obowiązujących przepisów.
2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek Strony umowy
lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi
zawierać w szczególności:
1) opis wnioskowanej zmiany,
2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub Pzp pozwalających na wprowadzenie
zmiany.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§8
1. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować
będzie: Jan Piasecki
2. Ze strony Wykonawcy nadzór sprawować będzie: ………………………….
§9
Integralną częścią umowy jest:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.
2. SWZ wraz z załącznikami.
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§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o
zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej
informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w
niniejszej umowie będą uznawane za skutecznie doręczone.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
§ 12
Niniejsza umowa zostaje zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y:

W y k o n a w c a:
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