Załącznik nr 2
Nr sprawy: ZWiK.271.2.2017
UMOWA Nr .........................
(WZÓR)
zawarta w dniu ….................. r. w Wiązownie pomiędzy:
Gminą Wiązowna - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie z siedzibą: 05-462 Wiązowna
ul. Boryszewska 2, reprezentowanym przez:
mgr inż. Janusza Chabra – Dyrektora,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej mgr Urszuli Iwińskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą …............................................................. z siedzibą: ....................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…...............................................................................
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego oraz w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164).
§ 1.
1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr ZWiK.271.2.2017, Zamawiający zleca a
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

"Zakup podwozia samochodu

ciężarowego”.
2. Wykonawca zrealizuje zadanie określone w ust. 1 poprzez dostawę samochodu ciężarowego,
zwanego dalej „sprzętem”.
3. Parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu zostały określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt jest wolny od wad prawnych, jak również spełniający
warunki techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie
przepisach wykonawczych.
5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność oraz dostarczyć Zamawiającemu sprzęt w
miejscu i czasie, o którym mowa w §4, Zamawiający zaś zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie określone w § 2, zgodnie z zapisami §6.
§ 2.
1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest
wynagrodzenie w wysokości netto ….................................. zł (słownie: …...............................
zł) brutto ….......................... zł (słownie: …....................................... zł), zwane dalej
wynagrodzeniem umownym.
2. Wynagrodzenie umowne zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wynagrodzenie umowne nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie umowne będzie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT z 21-dniowym terminem płatności, liczonym od
daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
6. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Dniem zapłaty jest
dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
7.

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie
wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt w terminie …....... dni do daty podpisania niniejszej
umowy, tj. do dnia …......................... . Adres dostawy: Wiązowna ul. Boryszewska 2.
2. Realizacja dostawy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przeszkoli pracowników obsługi Zamawiającego oraz
przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację, a w szczególności:
1) dokumenty wymagane do rejestracji sprzętu,
2) instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim,
3) świadectwo homologacji wystawione zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.
4. Wykonawca udziela gwarancji za dostarczony sprzęt na okres …............. miesięcy od daty
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 4.
1. Za dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT. Podstawą wystawienia faktury
będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie do 21 dni.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24
czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26
października 2015 r. sygn. I FPS 4/15 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29
września 2015 r. w sprawie C-276/14.
4. W związku z powyższym Nabywcą będzie:
Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
NIP: 532-00-00-234
5. Natomiast Odbiorcą faktury VAT będzie:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna
§ 5.
1. Niedotrzymanie terminu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia spowoduje naliczenie odsetek

ustawowych.
2. W przypadku przekroczenia terminu dostawy określonego w § 3 ust. 1 oraz terminu naprawy
wynikającego z § 4 ust. 8 umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia nie większą jednak niż 10%
tej wartości.
3. Za odstąpienie przez Zamawiającego potrąci od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 15% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1.
4. Naliczone kary, Zamawiający potrąci z dowolnej należności Wykonawcy lub też Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty kar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do
zapłaty.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. W przypadku wystąpienia szkody z winy Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§ 6.
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie cywilnym.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
§ 7.
Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie pod rygorem
nieważności takiej czynności.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z podpisami upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień niniejszej umowy jeśli wystąpią
niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia:
1) gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku
VAT), lub
2) gdy zaistnieje działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub
3) gdy powstaną okoliczności powodujące niezrealizowanie zamówienia w pełnej wielkości.
§ 9.
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.
W razie braku porozumienia spory będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz
2164).
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

