Projekt
Umowa
zawarta w dniu .................... 2013 roku pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut Sonina 251 B 37-100 Łańcut, zwanym w treści Umowy Zamawiającym, który
reprezentuje:
Kierownik Zakładu – Zbigniew Kuźniar
a
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą:
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na: Dostawę minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu, strony ustalają:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą złożoną przez Wykonawcę, dostawę fabrycznie
nowej minikoparki z hydraulicznie rozsuwanymi gąsienicami i fabrycznie nowej przyczepy
homologowanej do jej przewozu wyposażonej w burty i najazdy spełniającej parametry
techniczne dla dostarczonej minikoparki.
2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1. Rok produkcji -2013.
2. Szerokość z gąsienicami zsuniętymi nie więcej niż 980 mm.
3. Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi nie mniej niż 1300 mm.
4. Szerokość gąsienic gumowych nie mniej niż 230 mm.
5. Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 15,5 do 19 KM.
6. Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydatku nie mniejszym niż 46 l/min.
7. Masa robocza nie mniejsza niż 1750 do1850 kg.
8. Układ elektryczny 12V: rozrusznik, akumulator, alternator.
9. Instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego na ramieniu koparki.
10. Maksymalna głębokość kopania nie mniej niż 2800 mm.
11. Obrót wysięgnika w jedną stronę min 50°, w drug ą min 75°.
12. Prędkość jazdy nie mniej niż 3 km/h.
13. Zdolność pokonywania wzniesień nie mniej niż 30°
14. Kabina: ogrzewana, zamykana z otwieranymi szybami. Przednia
szyba z wycieraczką i spryskiwaczem. Posiadająca certyfikaty ROPS
i FOPS
15. Mocowanie umożliwiające podnoszenie maszyny.
16. Łyżka koparkowa: 250-300 mm, 500 - 600 mm, skarpowa 1000 mm.
17. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne
18. Lemiesz spycharkowy.
19. Światło robocze na wysięgniku i kabinie.
20. Światło ostrzegawcze barwy żółtej typu LED na kabinie operatora

Wyposażenie:
1. Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Deklaracja zgodności CE.
3. Katalog części zamiennych.
4. Trójkąt ostrzegawczy.
5. Gaśnica.
6. Smarownica.
7. Apteczka.
3. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące elementy:
- dwie osie hamowane o nośności min.1300kg każda.
- burty.
- najazdy.
- zaczep kompletny atestowany ze sterownikiem hamulca o dopuszczalnym obciążeniu 2700
kg.
- koło podporowe, podpory stabilizujące śrubowe 2 szt.
- przestrzeń ładunkowa (podłoga) wykonana ze sklejki wodoodpornej.
- koło zapasowe, pasy transportowe 2 szt.
- powinna posiadać świadectwo homologacji i certyfikat CE.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny mobilny z czasem reakcji do
24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.
5. Wykonawca przedłożył kopie dokumentów z danymi technicznymi minikoparki oraz
przyczepy.
6. Wykonawca w ramach dostawy przeszkoli 2 pracowników w zakresie obsługi dostarczonej
minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu – przy przekazaniu maszyny Zamawiającemu.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie, przy użyciu własnych środków
transportu i na własny koszt dostarczyć przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego wraz
z kompletem dokumentów w tym instrukcją obsługi w języku polskim, kartą gwarancyjną itp.
oraz ubezpieczyć przedmiot dostawy na czas transportu do siedziby Zamawiającego.
2. Termin wykonania dostawy: 14 dni od daty podpisania Umowy.
3. O terminie wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
pisemnie, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
4. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego spełnienie wszystkich wymaganych warunków przez
przedmiot zamówienia oraz dostarczenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2
ust. 1.
5. Osoba odpowiedzialna za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest
Dariusz Surmacz.
§3
1. Za realizację dostawy będącej przedmiotem umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w kwocie ………………… zł. brutto (słownie: ………………………………...zł).
W podanej kwocie zawarto podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez
Wykonawcę z tytułu dostawy przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony bez
zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT
§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na koparkę wraz z osprzętem na okres 5 lat lub 2000
motogodzin, na przyczepę …………. /min 12 m-cy/ Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia
przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4.
2. W okresie gwarancji Wykonawca usunie na swój koszt wady lub usterki minikoparki
i przyczepy do jej przewozu w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usterki/wady
przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że zapewni serwis gwarancyjny mobilny z czasem reakcji do
24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.
4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2 powstałych
w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt
Wykonawcy.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia
z tytułu rękojmii za wady przedmiotu Umowy.
6. Po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający w ciągu 7 dni dokona
z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządzi protokół odbioru
pogwarancyjnego, który podpisują obie Strony Umowy.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w przypadku niewykonania Umowy, karę umowną w wysokości 20 % przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,
b) za opóźnienie (zwłokę) w dostawie przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 %
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia (zwłoki), licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w
§ 2 ust. 2,
c) za opóźnienie (zwłokę) w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy lub powstałych w okresie gwarancji, karę umowna w wysokości 0,2 %
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień
opóźnienia (zwłoki) licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4 ust.2.

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy
przez jedna ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 %
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne
jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek
odszkodowań i kar umownych w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem
przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie
umówionym,
c) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości
lub złożenia przez niego oświadczenia o wszczęcie postępowania naprawczego.
§7
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej.
§8
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
finansowych związanych z realizacja dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy na
rzecz osób trzecich.
§9
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, pozostałe dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający:

Wykonawca:

