Załącznik do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim z siedzibą przy ul.
Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego
w osobach:
………………….. - Starosta Bydgoski
…………………... - Wicestarosta Bydgoski
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………….

REGON………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
Zamawiający realizuje zadanie w ramach projektu pt. „Rozwój bazy kształcenia zawodowego
w powiecie bydgoskim” nr RPKP.06.03.02-04-0011/19, współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie
6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę
kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących
kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.
§1
1.

Przedmiotem Umowy jest zakup ciągnika dla Zespołu Szkół Agro- Ekonomicznych w
Karolewie w ramach projektu „Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie
bydgoskim”.

2.

Przedmiot Umowy obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
szczegółowo opisanego w załączniku do oferty Wykonawcy.

3.

Miejscem dostawy będzie Zespół Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina
w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz (Użytkownik).
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4.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany po wcześniejszym zawiadomieniu (co najmniej 2
dni) przedstawiciela Zamawiającego o terminie dostawy.

5. Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta
Wykonawcy z dnia ……………………… 2020 r.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy,
nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia wymagania
zawarte w SIWZ oraz obowiązujących normach jakościowych.
2. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
niezbędną dokumentację, sporządzoną w języku polskim, a w szczególności:
a) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
b) opisujące możliwości techniczne pojazdu, w tym instrukcję obsługi,
c) świadectwo homologacji pojazdu wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
d) właściwe dokumenty gwarancyjne, np. książkę serwisową oraz określające zasady
świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
e) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych z
eksploatacją oraz konserwacją Przedmiotu Umowy oraz zapewni szkolenie teoretyczne i
praktyczne w zakresie obsługi Przedmiotu Umowy w siedzibie Użytkownika w
uzgodnionym terminie.
§3
1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 w terminie
określonym w ofercie, maksymalnie …….. dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
…………….. r.
2. Odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego
(Użytkownik) w miejscu dostawy wskazanym w § 1 ust. 3.
§4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: ………….………..,
tel. ………..., e-mail……………………
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego (Użytkownika) jest:
………….…… , tel. …….... , e-mail……………………
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§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy cenę w wysokości
…………… zł brutto (słownie złotych: ……………….….), z uwzględnieniem ……. % podatku VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Wartość Umowy została ustalona w oparciu o Ofertę złożoną przez Wykonawcę i zawiera
wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym: transportu do miejsca
dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, szkolenia pracowników Użytkownika.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony Przedmiot Umowy na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę i protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez obie
strony, doręczonych Zamawiającemu.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Przedmiotu Umowy jakichkolwiek niezgodności
Przedmiotu Umowy z treścią Umowy, wszelkie ryzyka oraz koszty przechowania
Przedmiotu Umowy ciążą na Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada ujawniony rachunek bankowy w banku …………………..
o numerze ……………………………………., na który Zamawiający przeleje należność wynikającą
z realizacji niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
6. Fakturę Wykonawca wystawi w następujący sposób: Nabywca - Powiat Bydgoski,
z siedzibą: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290. Odbiorca (płatnik) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (bez NIP).
7. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną fakturę
ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania).
8. Za datę zapłaty Strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na prawidłowe działanie
dostarczonego Przedmiotu Umowy na okres …………… miesięcy wynikający ze złożonej
Oferty, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, jednak nie krótszy niż
okres gwarancji producenta.
2. Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłużone o czas naprawy, a w przypadku
wymiany części składowych lub podzespołów, okresy te zaczną biec od nowa.
3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji,
a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca
ma obowiązek wręczyć Zamawiającemu przy odbiorze, pierwszeństwo mają
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postanowienia umowy, a jakiekolwiek mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia
uważa się za niezastrzeżone.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji którykolwiek
z elementów Przedmiotu Umowy będzie wymagał trzech napraw, Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo żądania wymiany tego elementu na fabrycznie nowy a Wykonawca
zobowiązuje się żądanie to spełnić. Wymiana nastąpi nie później niż w terminie 10 tygodni
od daty zgłoszenia wad występujących po trzeciej naprawie.
5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą Przedmiotu Umowy, jego
transportem od i do Zamawiającego oraz koszty ewentualnej wymiany poniesie w całości
Wykonawca.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi za wady.
7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zapewniający podjęcie czynności serwisowych w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia – pisemnego, telefonicznego lub pocztą
elektroniczną oraz pełen serwis części zamiennych.
8. Zgłaszanie przez Zamawiającego awarii (usterek) następowało będzie w dni robocze
telefonicznie pod nr: ______________ lub e-mailem pod adres: ______________
9. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji obsługę techniczną Przedmiotu Umowy w
autoryzowanym serwisie producenta.
10. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
(usterek), w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport Przedmiotu Umowy do jego
siedziby oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części
eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających z gwarancji części mają być
oryginalne i fabrycznie nowe.
§7
Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Przedmiotu Umowy w formie kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1;
b) opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy w wysokości 1,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
c) w przypadku nie wywiązania się z umownych warunków gwarancji i serwisu,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wady lub reakcję serwisu,
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d) dostarczenia wadliwego Przedmiotu Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
2. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych
wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary
umowne w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1.
3. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości
poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania Stronie
zobowiązanej do zapłaty.
5. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej
Wykonawcy.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
Przedmiotu Umowy lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 7 ust. 1 nie może
przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
§8
Strony zgodnie oświadczają, że adresy wymienione w komparycji umowy są adresami
do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania drugiej strony
o tej okoliczności, wszelka korespondencja wysłana pod ostatni adres korespondencyjny
będzie uznana za skutecznie doręczoną.
§9
1.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia
okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i
przewidzianych w SIWZ (Rozdział IX).

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączniki wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
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wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.
3. W przypadku braku dostawy Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od terminu dostawy
określonego w § 3 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Wówczas 15-dniowy
termin odstąpienia liczony będzie od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia
następujących okoliczności: gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez
zarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników
przedsiębiorstwa określonych w art. 55 1 KC.
5. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie
wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych i nie uczyni zadość wezwaniu Zamawiającego
do usunięcia wad, w terminie 15 dni od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu.
W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary przewidzianej w § 7
ust. 1 pkt a.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron Umowy.
Zamawiający

Wykonawca
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