Załącznik Nr 5 do SIWZ
09.12.2020 r.

- WZÓR UMOWY-

UMOWA NR ZP.271/Pzp/8/2020
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn. „Zakup i dostawa ładowarki czołowej, kołowo- przegubowej do Miejskiego
Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli "

zawarta w dniu ........................ 2020 r. w Stalowej Woli pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, (kod pocztowy: 37450) przy ul. Komunalnej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000085943, której akta rejestrowe są przechowywane przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 70 177 000,00 złotych posługującą się nadanym
jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 865-000-30-71 oraz numerem REGON 830036219,
reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:
Radosława Sagatowskiego – Prezes Zarządu,
i Przemysława Skrzypka – Zastępca Prezesa Zarządu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
.…………………………………………………………………………………… z siedzibą
w ………………...……. przy ul. ……………………………….., zarejestrowanym
w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez ………………………………….…….
pod numerem KRS ………….……….., NIP: …………..………, REGON: …………..……..,
reprezentowanym przez:
a)
……………………………….,
b)

……………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz . U z 2019 r., poz.
1843), o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli ładowarki czołowej, kołowoprzegubowej (zwanej dalej „ładowarką”).
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę kompletnej ładowarki ,
2) świadczenie serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego,
3) zapewnienie nieodpłatnych przeglądów okresowych do 9000 h pracy maszyny,
4) przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego osób wytypowanych przez Zamawiającego
do prawidłowej obsługi i eksploatacji ładowarki w terminie do 4 dni roboczych od dnia
przekazania maszyny .
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne jakim powinna
odpowiadać ładowarka, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana
dalej „SIWZ”). Ładowarka winna być dostarczona zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy
a w szczególności Formularzem Technicznym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia należytej jakości,
odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami
prawa.
5. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej
umowy.
6. Dokumenty zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią załącznik do niniejszej
umowy.
7. Wykonawca wraz z ładowarką dostarczy wyposażenie, określone w SIWZ i w Formularzu
Technicznym.
8. Wykonawca dostarczy wraz z ładowarką następującą dokumentację w języku polskim:
1) Instrukcję obsługi i użytkowania ładowarki w języku polskim wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji maszyny przez
Zamawiającego – 1 komplet,
2) Kartę gwarancyjną ładowarki,
3) Katalog części zamiennych
oraz wszystkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, a niezbędne do jego
eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazane w Formularzu
Technicznym.
9. Ładowarka nie może być używana, musi być fabrycznie nowa (nie starsze niż
wyprodukowana w 2020 roku), wolna od wad, oraz posiadać wymagane przepisami
certyfikaty.
10. Świadczenie serwisu gwarancyjnego odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca winien dysponować w okresie gwarancyjnym odpowiednim zapleczem
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w postaci serwisu stacjonarnego (warsztat naprawczy i magazyn części zamiennych
w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego) i serwisu mobilnego,
zapewniających serwis gwarancyjny.
11. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy. W sprawach nie uregulowanych
niniejszą umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków stron, zastosowanie mają
postanowienia SIWZ i oferta Wykonawcy.
12. Wykonawca oświadcza, że ładowarka będąca przedmiotem umowy jest wolna od wad
fizycznych i nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu
Państwa, a także nie toczy się względem niej żadne postępowanie. Wykonawca oświadcza,
że ładowarka będąca przedmiotem umowy posiada wszystkie dokumenty niezbędne do jej
eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2.
Warunki dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem
Wykonawcy.
3. Dostawa, o której mowa w pkt 1, realizowana będzie tylko i wyłącznie w dni robocze
w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do
1100. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę godzin dostawy Zamawiający zastrzega
sobie prawo przełożenia dokonania odbioru na kolejny dzień roboczy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu.
5. Zamawiający w dniu dostawy ładowarki sprawdzi jej stan oraz parametry techniczne,
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi określonymi w SIWZ, a w szczególności
Formularzem Technicznym.
1) W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez wad, w dniu sprawdzenia poprawności
ładowarki, zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru bezusterkowego.
2) W przypadku stwierdzenia wad ładowarki, zasady postępowania Zamawiającego
i Wykonawcy opisane zostały w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
6. Dostawa przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami określonymi w SIWZ lub
wadliwego nie stanowi wykonania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania firmy oraz adresu serwisu, na który można
wysłać uszkodzony przedmiot umowy w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za
wady.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem
ładowarki do i z serwisu w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady.
Zlecenia transportu dokonuje Wykonawca.
9. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
▪ …………………..….. – tel. ………..………,
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10. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
...........................................................................tel.............................................................
§ 3.
Wynagrodzenie
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy
stanowiąca
załącznik
do
niniejszej
umowy,
kwotę
w
wysokości
............................................................. PLN brutto
(słownie: …………………………………………………………………...………), w tym
należny podatek od towarów i usług VAT ................................................................... PLN
(słownie: ……………………………..……………………………………………………).
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz do zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie protokół końcowy odbioru
bezusterkowego ładowarki, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 umowy, podpisany przez
Strony bez uwag.
3. Faktura za ostatnią dostawę zostanie wystawiona i zapłacona po dokonaniu wszystkich
dostaw oraz szkoleń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 4.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP: 865 – 000 – 30 – 71 i upoważnia Wykonawcę do
wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.
5. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na niżej podany przez
Wykonawcę numer rachunku bankowego:
- .............................................................................................................................................
6. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).
7. Strony ustalają, że termin zapłaty faktury jest tożsamy z terminem obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane pomiędzy jej Stronami
realizowane będą w złotych polskich (PLN).
9. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pisemnie oraz pocztą
elektroniczną Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa
w ust. 5.
§ 4.
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, do
siedziby Zamawiającego w terminie: ……………..
2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować wymaganą dostawę i powiadomić o niej
pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) Zamawiającego, w terminie do 3 dni od
terminu planowanej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie terminowość dostaw.
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§ 5.
Odbiór przedmiotu umowy.
1. Przekazanie i przejęcie przez Zamawiającego ładowarki odbędzie się komisyjnie, przez
osoby upoważnione stosownie ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego ładowarki spisanego w dniu dostawy podpisanego przez
przedstawicieli obu stron.
2. Warunkiem odbioru będzie sprawdzenie przez Zamawiającego parametrów technicznych
ładowarki zgodnie z § 1 ust. 3 i § 2 ust. 5 umowy oraz realizacja przedmiotu zamówienia
bez wad, potwierdzone protokołem końcowym odbioru bezusterkowego ładowarki.
3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługiwać będą
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie ładowarki zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać wydania mu przedmiotu umowy bez wad, na koszt
Wykonawcy, w zakreślonym przezeń terminie. Przepis ust. 2 niniejszego paragrafu
stosuje się odpowiednio,
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego
ładowarki do czasu ich usunięcia, zakreślając jednocześnie termin na dokonanie tej
czynności.
4. Ze stwierdzonych wad będzie spisany protokół określający je oraz ustalone terminy na ich
usunięcie,
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego w celu wyznaczenia terminu końcowego odbioru ładowarki bez wad.
6. Stwierdzenie usunięcia wad maszyny, potwierdzone zostanie protokołem dodatkowym, po
którym sporządzony będzie protokół końcowy odbioru bezusterkowego.
7. W przypadku nie wydania Zamawiającemu ładowarki bez wad, zgodnie z postanowieniami
ust. 3 pkt 1) lub też w przypadku nie usunięcia tych wad i zawiadomienia o tym
Zamawiającego w określonym przezeń terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od niniejszej umowy z zachowaniem roszczeń wynikających z § 9 ust. 1.
Z prawa tego Zamawiający może skorzystać w terminie 7 dni od daty nie wydania
ładowarki lub bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad i zawiadomienie o tym
Zamawiającego.
8. Dostawa Zamawiającemu, ładowarki bez wad, wskutek skorzystania przez niego
z uprawnień określonych w ust. 3, nie pozbawia go prawa do żądania zapłaty kary umownej
za zwłokę w dostawie ładowarki.
9. Wykonawca zapewni przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiającego osób do
prawidłowej obsługi ładowarki (4 osoby przez min. 4 godziny, realizowane w godzinach
pracy Zamawiającego ) w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania ładowarki. Po
przeszkoleniu zostanie sporządzony protokół szkolenia potwierdzony przez strony. Miejsce
przeprowadzenia szkolenia: w siedzibie Zamawiającego.
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§ 6.
Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmia za wady
1. Wykonawca, z ofertą, udziela Zamawiającemu gwarancji, na dostarczoną maszynę na okres
36 miesięcy lub 9000 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwsze) i 12 miesięcy
gwarancji bez limitu motogodzin na dostarczoną łyżkę ładowarki, z zastrzeżeniem
maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów
gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bezusterkowego
maszyny. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej
wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie dłuższa od minimalnej
wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona
przez producenta.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w pojeździe w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie
inne wady fizyczne maszyny, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu
obowiązywania gwarancji z wyłączeniem wad powstałych w wyniku niewłaściwego
użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Gwarancja nie
obejmuje części i materiałów ulegających eksploatacyjnemu zużyciu, zgodnie z załączoną
Kartą Gwarancyjną Maszyny.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany
wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy wolny od wad, w tym pokrycia kosztów jego
dostarczenia do punktu serwisowego. O sposobie naprawy decyduje serwis Wykonawcy,
jednak w przypadku naprawy poprzez regenerację, Wykonawca musi uzyskać w tym
zakresie zgodę Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązuje się poddać przedmiot zamówienia
przeglądom gwarancyjnym do 9000 h pracy maszyny, wynikającym z dokumentacji
technicznej, wykonywanym przez Wykonawcę lub też upoważnione przez niego podmioty,
uprawnione do dokonywania tego typu czynności.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad eksploatacji określonych
w instrukcjach, stosowania materiałów eksploatacyjnych wynikających ze specyfikacji
producenta lub im równorzędnych, a także informowania Wykonawcy o zbliżających się
terminach wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
6. Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii ładowarki, w okresie
gwarancji nie przekraczający (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do
maszyny)….. godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia pisemnego lub e-mailem awarii
przez Zamawiającego, na numer podany przez Wykonawcę. Adres e-mail Wykonawcy do
zgłoszenia awarii: ………………..…………..
7. W przypadku konieczności przetransportowania ładowarki, w okresie gwarancji/rękojmi,
z miejsca w którym wystąpiła awaria uniemożliwiająca kontynuację jazdy do serwisu lub
miejsca stacjonowania, Wykonawca niezwłocznie i na własny koszt dokona transportu
maszyny na adres serwisu.
8. Wykonawca skutecznie usunie awarię ładowarki i doprowadzi ją do prawidłowego
funkcjonowania w terminie określonym w terminie do 7 dni roboczych licząc od momentu
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zgłoszenia awarii. Naprawy dokonywane u Zamawiającego realizowane będą przez
Wykonawcę w dni robocze od 700-1500 o ile strony w trybie roboczym nie uzgodnią inaczej.
9. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony w ust. 8, w zależności od złożoności
stwierdzonej wady maszyny. W takiej sytuacji, Wykonawca winien złożyć stosowny
wniosek do Zamawiającego, z jednodniowym wyprzedzeniem, który wymaga akceptacji
Zamawiającego.
W przypadku uzyskania zgody na złożony przez Wykonawca wniosek, o którym mowa
powyżej, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt, w terminie do 8 dni roboczych
licząc od momentu zgłoszenia awarii., nieodpłatnie dostarczyć maszynę zastępczą
o parametrach nie gorszych niż naprawiana,
10. Datę usunięcia awarii potwierdza Protokół usunięcia awarii.
11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołów końcowego odbioru bezusterkowego
ładowarki przez Strony.
12. Uprawnienia z rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
13. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady/gwarancji wad, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wyznaczony przez Zamawiającego nie może
być krótszy niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia do Wykonawcy.
14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5
pkt 2) umowy.
15. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku usunięcia wad, Zamawiający
może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez
ryzyka utraty gwarancji i rękojmi za wady lub skorzystać z innych uprawnień określonych
w Kodeksie cywilnym.
16. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obejmuje również
dostawy wykonane przez Podwykonawców.
17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po
upływie terminów o których mowa w pkt 1 oraz 10, jeżeli Zamawiający reklamował wadę
lub usterki przed upływem tych terminów.
18. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty
gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru bezusterkowego
ładowarki przez Strony.
§ 7.
Zmiana umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktów 2 do 9.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży
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3.

4.

5.

6.

7.

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy –
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia – ustalenie zmiany wysokości
wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych określonych w ofercie.
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
przedłużenie terminu wykonanie dostaw o okres odpowiadający wstrzymaniu lub
opóźnieniu dostaw w przypadku:
a) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy (wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań). Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
w prowadzeniu dostaw objętych przedmiotem umowy;
b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami. Warunki zmiany terminu - o czas i działania siły wyższej,
uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie;
c) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego. Warunki zmiany terminu - w zakresie uzasadnionego interesu
Zamawiającego;
d) wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy.
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa
w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania ceny,
a ponadto w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu – pod warunkiem posiadania
co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które
stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku:
a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują
zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, pod warunkiem, że są spowodowane
w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;
b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
ograniczenie zakresu dostaw przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego
na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przy zachowaniu wskaźników
określonych w SIWZ w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 6.
Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy określonego
zakresu dostaw (zmiana zakresu dostaw) i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł,
iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub
podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT –
odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem dostaw, do których mają
zastosowanie zmienione przepisy.
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8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron
i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, oraz
muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
9. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności
zmiana numeru rachunku bankowego,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) osób reprezentujących Strony w związku w realizacją niniejszej umowy,
e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,
§ 8.
Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, Zamawiający może
zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania umowy lub naprawienia wynikłych
z tego tytułu szkód, wyznaczając odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu.
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw przedmiotu umowy
i/lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego (powtórnego) wezwania
Zamawiającego;
b) jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
w szczególności nie dochowuje terminów realizacji dostaw przedmiotu umowy,
a Zamawiający wcześniej wezwał Wykonawcę do wykonania wskazanego obowiązku
wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 dni roboczych,
c) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych dostaw
(usunięcia wad); a Zamawiający wcześniej ponownie wezwał Wykonawcę do
poprawienia wykonanych dostaw wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż
7 dni roboczych,
d) 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 powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
3. Odstąpienie od umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 2 lit. a)-c), winno nastąpić
w terminie do 2 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności
stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia
Zamawiającego wynikające z umowy lub z innego tytułu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek
natychmiast wstrzymać wykonywanie dostaw i zabezpieczyć przerwane dostawy objętej
niniejszym zamówienia w zakresie obustronnie uzgodnionym.
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§ 9.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
ceny umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny
umownej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych art. 145
Ustawy Prawo zamówień publicznych kary umowne nie mają zastosowania.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w realizacji
zamówienia w wysokości 0,5% ceny umownej– nie więcej niż 25% ceny umownej.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną:
1) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
w wysokości 0,1% ceny umownej za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 10% ceny umownej, zastrzeżona kara
umowna naliczana jest wyłącznie w przypadku gdy minął termin realizacji umowy
wskazany w § 4 ust. 1 umowy oraz że kara ta nie podlega kumulacji z karą umowną
wskazaną w § 9 ust. 4 umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości
0,1% ceny umownej za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad – nie więcej niż 10% ceny umownej,
3) za zwłokę w dostawie maszyny zastępczej w wysokości 3 640 zł, za każdy dzień zwłoki
liczonej odpowiednio od terminu określonego w § 6 ust. 9 niniejszej mowy – nie więcej
niż 10% ceny umownej,
4) za zwłokę w przybyciu serwisu w wysokości 0,5% ceny umownej, za każde 24 h zwłoki
liczone od upływu terminu określonego w § 6 ust. 6 niniejszej mowy– nie więcej niż
15% ceny umownej,
5) za zwłokę w wykonaniu przeglądu maszyny w wysokości 0,05% ceny umownej, za
każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wynikającego z dokumentacji
technicznej – nie więcej niż 5% ceny umownej,
6) za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa
w §1 ust. 2 pkt 4 i §5 ust. 9) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego na zakończenie szkolenia– nie więcej niż 5% ceny umownej.
6. Dopuszczalne jest żądanie przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wartość
kary umownej zastrzeżonej w ust. 1, 4 i 5.
7. Za cenę umowną Strony przyjmują kwotę netto, o której mowa w §3 ust.1 (kwota brutto
pomniejszona o podatek VAT) tj.: ………….. zł ( słownie…………).
8. Całkowita suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie § 9 ust. 1, 4 i 5
umowy nie przekroczy 30 % ceny umownej.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Zamawiającego.
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§ 10.
Siła wyższa
1. Nie wykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy
nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest
siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i do pokonania, na
które strony nie miały wpływu, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje,
zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji państwowej
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części.
3. Na skutek siły wyższej terminy określone w umowie zostaną przedłużone o czas trwania
okoliczności wyższej, pod warunkiem dostarczenie w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia siły
wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, dokumentu potwierdzającego
zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej.
§ 11.
COVID-19
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której
mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
2. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19 na należyte wykonanie umowy.

11

3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa
w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowań lub ich wysokość.
§ 12.
Oświadczenie RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu realizacji niniejszej umowy.
§ 13.
Adresy do korespondencji.
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1) Zamawiający: Miejski Zakład Komunalnym Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
Faks: + 48 15 842-19-50
Adres poczty elektronicznej: mzk@um.stalowawola.pl
2) Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………..
2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do
korespondencji określonego w ust.1. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego
o zmianie adresu, korespondencję kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust.1 uważać się
będzie za doręczoną prawidłowo.
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy, a których Stroną będzie
Zamawiający, rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
12

4. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu
21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
6. Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch
dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

…………………………………………

………………………………
Zamawiający

Wykonawca
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