Załącznik nr 5
U M O W A - projekt
na dostawę i montaż instalacji do dystrybucji olejów i płynów do układów chłodzenia oraz
instalacji do odbioru zużytego oleju.
Zawarta w dniu ………………….pomiędzy
Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul Gostkowska 83
06-400 Ciechanów
NIP 566-000-50-12
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000058240
/odpis KRS stanowi załącznik nr 2 do Umowy/
Reprezentowaną przez Prezesa Zarządu…………………… zwanym
dalej w Umowie ZAMAWIAJĄCYM
oraz
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………
………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
zwanym dalej w Umowie WYKONAWCĄ

1. Przedmiot

i zakres umowy.
1.1. Dostawa przez Wykonawcę elementów instalacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
tj. specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
1.2. Dokonanie przez pracowników Wykonawcy montażu urządzeń o których mowa w pkt. 1.1.
Umowy na Stacji obsługi autobusów w ZKM w Ciechanowie Spółka z o.o. ulica
Gostkowska 83.
1.3. Przeszkolenie przez Wykonawcę wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w
zakresie obsługi i konserwacji urządzeń o których mowa w pkt. 1.1. przeprowadzone w
siedzibie Zamawiającego.
1.4. Dostarczenie deklaracji zgodności, instrukcji obsługi do poszczególnych urządzeń w języku
polskim.
i całkowita wartość przedmiotu zamówienia.
Za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1 Umowy Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę netto w wysokości ……………………….plus
obowiązujący podatek VAT w wysokości …………………kwotę brutto w wysokości
…………………. (słownie ……………………….)
2.2. Kwota określona w punkcie 2.1. nie może ulegać zmianie w okresie realizacji umowy.
2. Cena
2.1.

Terminy i warunki zapłaty.
3.1 Kwota wynagrodzenia zapłacona będzie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3.2 Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po realizacji przedmiotu zamówienia
potwierdzonym protokółem odbioru podpisanym przez strony Umowy.
3.3 Zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w punkcie 2.1. Zamawiający dokona przelewem na konto
wykonawcy w………………………………………………… ………przy czym za datę zapłaty
przyjmuje się obciążenie rachunku Zamawiającego.
3.4 Wykonawca stosownie do treści art. 589 k.c. w związku z art.89 k.c. zastrzega sobie prawo
własności urządzeń aż do momentu uiszczenia należności określonej w pkt. 2.1. Umowy.
3.5 Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej
do otrzymania faktury.
3.

Termin i warunki realizacji zamówienia.
4.1. Dostawa i montaż urządzeń będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej do 10 grudnia
2019 roku.
4.2. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia strony Umowy sporządzą protokół zdawczo- odbiorczy.
Podpisanie protokołu przez strony Umowy bez zastrzeżeń stanowić będzie datę realizacji
zamówienia.

4.

Gwarancja.
5.1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, licznej od dnia
podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Wykonawca dokona na swój koszt napraw i
ewentualnej wymiany urządzeń, elementów i podzespołów w razie stwierdzenia wad
fabrycznych w okresie gwarancyjnym.
5.2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis techniczny gwarancyjny oraz odpłatny serwis
pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron,
każda ze stron zapłaci kary umowne.
Wykonawca.
a/ 0,15 % wartości zamówienia określonej w punkcie 2.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji
zamówienia.
b/ 10 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w punkcie 2.1. w przypadku odstąpienia
od realizacji zamówienia z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
Zamawiający.
a/ 10 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w punkcie 2.1. w przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
Łączna suma kar umownych o których mowa w pkt. 6.1. lit a nie może przekroczyć 10
% wartości przedmiotu zamówienia określonej w punkcie 2.1.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia

siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieją zdarzenie którego nie można było
przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich /art. 355 par.
2 k.c./, które jest zewnętrzne w stosunku do stron i któremu nie mogły one przeciwdziałać.
Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu umowy są w szczególności: strajk generalny, blokada
portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakaz
importu lub eksportu, powodzie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody których strony
nie mogły przezwyciężyć ani przewidzieć.
7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Postanowienia końcowe.
Jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekroczy 30 dni, wówczas
Zamawiający , po upływie 7 dni po doręczeniu Wykonawcy ostatecznego wezwania może
odstąpić od umowy całkowicie lub częściowo, nie tracąc prawa do kar umownych o których
mowa w pkt. 6.1 umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich i
poniesie wszelkie konsekwencje w przypadku zgłoszenia takich roszczeń wobec Zamawiającego
przez osoby trzecie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego przekazać wykonanie zamówienia
stronom trzecim.
Obowiązki stron są ograniczone do tych, które są wyraźnie określone w niniejszej umowie.
Załączniki numer 1,2,3 stanowią integralną część umowy.

8. Wejście umowy w życie.
a. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania.
b. Wszelkie zmiany umowy wymagają obustronnego uzgodnienia w formie pisemnej.
c. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do Umowy:
1. Formularz ofertowy
2. Odpis z KRS Zamawiającego.
3. Odpis z KRS Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

