Wzór
Umowa Nr OPK/WMR/ZP-2/1/2017
„ Dostawa samochodu typu śmieciarka, samochodu ciężarowego - wywrotki z HDS
oraz samochodu skrzyniowego z plandeką do odbioru i transportu odpadów”
zawarta ………………….. 2017 r. w Opolu Lubelskim pomiędzy
Opolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem
w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000638776, posiadającą kapitał zakładowy 16 054 500 zł, NIP:
7171831579, REGON: 364840413 reprezentowaną przez :
Ryszarda Skwarka
– Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………..
wykonującym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………… z siedzibą w ………………………………………
przy ……………………. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP …………………………., REGON ………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawca”.
została zawarta umowa następującej treści.
Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty z dnia ...................
w przetargu nieograniczonym, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest „Dostawa samochodu typu śmieciarka, samochodu ciężarowego - wywrotki
z HDS oraz samochodu skrzyniowego z plandeką do odbioru i transportu odpadów komunalnych”, którego
szczegółowy opis znajduje się pkt III SIWZ.

1.
2.
3.
4.

§2
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot Umowy w terminie do dnia
…………………..
Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego przy al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie.
Zamawiającego dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia
dostawy samochodów do siedziby Zamawiającego.
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony będzie oddzielnie dla każdego dostarczonego samochodu.

§3
WYKONYWANIE UMOWY
1. Wykonawca oświadcza, że samochody będące przedmiotem Umowy są jego własnością, nie mają do
nich prawa osoby trzecie, nie są przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim
UMOWA
„Dostawa samochodu typu śmieciarka, samochodu ciężarowego - wywrotki z HDS oraz samochodu skrzyniowego
z plandeką do odbioru i transportu odpadów komunalnych”

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodów w stanie kompletnym, nieuszkodzonym i
gotowym do eksploatacji.
3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonych samochodach i ponosi
wszelkie zobowiązania z tego tytułu wynikające.
4. Wykonawca oświadcza, że pojazdy spełniają warunki określone w SIWZ.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z samochodami
wymagane do ich zarejestrowania..
6. Za dzień wykonania Umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie przez Strony bez zastrzeżeń
protokół zdawczo-odbiorczy.
§4
WYNAGRODZENIE
1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę: …………………………. netto tj. ………………………
brutto (słownie: …………..………………………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………………,
w tym

w tym:
1.1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Samochód typu śmieciarka
Cena netto: ………………………………………..zł, tj. ……………………………… (słownie …………………………)
1.2. Samochód ciężarowy - wywrotka z HDS
Cena netto: ………………………………………..zł, tj. ……………………………… (słownie …………………………)
1.3. Samochód skrzyniowy z plandeką
Cena netto: ………………………………………..zł, tj. ……………………………… (słownie …………………………)
Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku
z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Faktura VAT wystawiona będzie z terminem płatności do 60 dni na Zamawiającego :
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim,
24-300 Opole Lubelskie, al. 600 lecia 8, NIP 717-183-15-79
jeśli termin płatności wypadnie w dniu wolnym od pracy płatność nastąpi w kolejnym dniu pracującym.
Zapłata zrealizowana będzie w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu Umowy podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.
§5
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na podstawie załączonego
dokumentu gwarancyjnego.
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego
bez zastrzeżeń.
Każda naprawa gwarancyjna samochodu lub wyposażenia przedłuża okres gwarancji o czas trwania
naprawy,
W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może złożyć wniosek przeprowadzenia
ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę,
Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, koszt przeprowadzenia ekspertyzy pokryje Wykonawca.
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§6
1.
Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
będą naliczane kary umowne.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ;
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa § 4 ust 1, za każdy dzień zwłoki .
2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji przez
Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 4 ust 1 za
każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, z tym że termin na
usunięcie wad wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 5 dni roboczych.
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust 1.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.
§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają: oferta Wykonawcy, SIWZ, ustawa Prawo
zamówień publicznych oraz kodeks cywilny,.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zgodnie z art.144 Prawo Zamówień
Publicznych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………………
(Zamawiający)

……………………………………………………
(Wykonawca)
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