WZÓR

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ......
zawarta w dniu ........................
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14, 88170 Pakość,NIP556-000-42-66,Regon 0920052136 wysokość kapitału zakładowego
3.734.060,00,00 zł wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000217987, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora Spółki - Prezesa Zarządu Macieja Wojtysiaka
przy udziale Głównej Księgowej Aleksandry Bembenek
a
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, zostaje zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do dostarczenia i udostępnienia na
okres 6 miesięcy maszyny kompaktującej odpady komunalne typu ……………………, o
następujących parametrach technicznych:
 Rok produkcji ...
 Moc silnika ... kw
 Pojemność łyżki …m3
 Waga całkowita pojazdu ...
 Mobilność kołowa- koła pełne
wraz z pełną dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi sporządzonych w języku polskim.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, posiada pełne i nieobciążone prawami osób trzecich
prawo własności przedmiotu zamówienia oraz do dysponowania nim na rynku.
2. Dostarczenie urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy na adres:
Składowisko Odpadów Stałych w Giebni w gminie Pakość. Wykonawca zobowiązuje się
do uruchomienia urządzenia i sprawdzenia jego działania.
3. W terminie poprzedzającym uruchomienie maszyny Wykonawca przeprowadzi szkolenie
pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi serwisowej na zasadach określonych niżej,
w szczególności: stosowanych konsultacji, napraw, wymianie części, przeglądów
okresowych, wymianie zużytych części. Wykonawca odpowiedzialny jest za rezultat.
5. Po zakończeniu umowy Wykonawca odbierze za pokwitowaniem przedmiotową maszynę
z miejsca opisanego w punkcie 2.

§2
1. W ramach obsługi serwisowej, o jakiej mowa w §1 pkt. 4, Wykonawca zobowiązuje się
do stawienia się najpóźniej w ciągu 8 godzin od powiadomienia o awarii.
2. Zgłoszenia awarii może nastąpić telefonicznie, faksem lub mailem, w tym celu
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o czynnych od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w soboty od 7:00 do 13:00 numerach kontaktowych i
adresach mail, pod które Zamawiający może zgłaszać awarie.
3. W razie skomplikowanej awarii dłuższej, tzn. trwającej dłużej niż 3 dni robocze, naprawy,
Wykonawca zobowiązany jest do doraźnego zapewnienia Zamawiającemu ciągłości pracy
lub pokrycia kosztów i utraconych korzyści Zamawiającemu oszacowanych przez
Zamawiającego.
4. Koszty napraw obciążają Wykonawcę, z wyjątkiem konieczności usunięcia awarii
spowodowanych eksploatacją przez Zamawiającego niezgodną z zaleceniami i
dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę.
§3
1. W razie permanentnych awarii, tzn. takich, które występować będą częściej niż jeden raz
w tygodniu, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do pokrycia oszacowanej przez
Zamawiającego szkody majątkowej w pełnej wysokości.
2. Powyższe uprawnienie Zamawiającego oraz zobowiązanie Wykonawcy powstaje także w
sytuacji, kiedy nastąpią dwa kolejne bezskuteczne zgłoszenia awarii na zasadach
określonych w §2 pkt. 2 umowy.
§4
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie
ze złożoną ofertą w wysokości ....... zł netto / 1 motogodzinę pracy maszyny
(słownie:...)
2. Wykonawcę wiążą ceny wskazane w ofercie, która jest załącznikiem do niniejszej umowy
i stanowi jej integralną część.
3. Zgodnie z planowaną ilością pracy sprzętu w okresie umowy, szacunkowa wartość
zamówienia wynosić będzie nie więcej niż .......................... zł brutto.
4. Rozliczenie następować będzie na podstawie licznika pracy sprzętu, spisanego w
momencie oddania maszyny do dyspozycji Zamawiającego. Faktura za każdy okres
miesięczny wystawiana będzie na podstawie karty pracy maszyny potwierdzonej przez
Zamawiającego na koniec każdego miesiąca, z podaniem aktualnego stanu licznika.
§5
Płatności należności dokonywane będą przez Zamawiającego za okresy miesięczne na
podstawie faktur VAT przelewem w terminie ……………….. dni od daty wystawienia
dokumentu.
§6
W przypadku niewykonanie lub nienależytego wykonanie umowy Strony zastrzegają sobie
prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonanie takiej zmiany.
§8
1. Umowa zawarta zostaje na okres 6 miesięcy od dnia ......................r. do dnia 31.07.2016r.
2. W przypadku nienależytego wywiązywanie się z obowiązków określonych w niniejszej
umowie każda ze stron ma prawo do jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, złożonym w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. 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.
§9
Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oraz oferta Wykonawcy.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
§11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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