Załącznik Nr 3 do SIWZ
UMOWA NR OR - A 342/../2009
zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy:
- Miastem Leszno reprezentowanym przez:
1. Tomasza Malepszego – Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza
Karasia 15, NIP: 697-22-59-898 REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiającym, a
- ...............................................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. ....................................... - ................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie
przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) na
podstawie art. 39 tej ustawy, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy w ramach niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaŜ fabrycznie
nowego agregatu prądotwórczego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4
i 5 do SIWZ do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5, zwany w dalszej części
umowy agregatem, zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o
sygnaturze OR - A 341/11/2009. Zakres przedmiotu umowy obejmuje takŜe uruchomienie i
szkolenie pracowników Zamawiającego.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, o którym mowa w pkt.
1, zgodnie z warunkami zawartymi w:
a) niniejszej umowie,
b) ofercie wykonawcy,
c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 stanowią integralną część umowy.
§2
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę za całkowite wykonanie przedmiotu umowy, o
którym mowa w §1 w wysokości …………… zł brutto (słownie złotych:………………) w
tym VAT w wysokości 22 %.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przelewem na
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
właściwej faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawę wystawienia faktury stanowi
protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŜytego
wykonania umowy.
4. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§3
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony agregat jest nowy i wolny od wad.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 4-letniej gwarancji na agregat o którym mowa w §1.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania nieodpłatnie wszelkich
zgłaszanych przez Zamawiającego usterek związanych z przedmiotem umowy.
4. Wykonawca usuwa usterkę na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Koszty związane z
robocizną i dojazdem inŜyniera serwisu do zgłaszanej usterki ponosi Wykonawca.
5. Termin usunięcia usterki nie moŜe być dłuŜszy niŜ 24 godziny od zgłoszenia. JeŜeli usunięcie
usterki w tym terminie, będzie niemoŜliwe z przyczyn nie leŜących po stronie Wykonawcy,
termin ustala się na 3 dni robocze.
6. W przypadku, gdy usunięcie zgłoszonej usterki w okresie gwarancji, będzie trwało dłuŜej niŜ
3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany uŜyczyć nieodpłatnie Zamawiającemu
równorzędne urządzenie na czas usuwania usterki o parametrach nie gorszych jak sprzęt
dotknięty usterką.
7. Za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 uwaŜa się powiadomienie telefoniczne lub przesłanie
dokumentu na piśmie, faksem, pocztą elektroniczną.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z naleŜytą starannością zapewniając
prawidłowe funkcjonowanie agregatu i osoby o odpowiednich kwalifikacjach, ponosząc pełną
odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć odpowiednie certyfikaty producenta,
potwierdzające kwalifikacje pracowników do naprawy urządzenia.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania
zobowiązań umowy.
§4
1. Dostawa agregatu nastąpi nie później niŜ w terminie 20 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie oraz telefonicznie Zamawiającego o
gotowości dostawy agregatu co najmniej na 2 dni przed terminem dostawy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją techniczną
własnym transportem, na własny koszt i niebezpieczeństwo do siedziby Zamawiającego tj.:
Urząd Miasta Leszna ul. Wałowa 5 64-100 Leszno (miejsce wykonania przedmiotu umowy).
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć agregat fabrycznie nowy i nieuŜywany, bez wad i
uszkodzeń.
5. Wykonawca wraz z agregatem zobowiązuje się dostarczyć dokumenty gwarancyjne.
6. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie sporządzony bezzwłocznie przez strony
umowy protokół odbioru, potwierdzający zgodność w zakresie parametrów technicznych i
funkcjonalnych, poprawności w działaniu dostarczonego agregatu, dostawę, instalację,
uruchomienie i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi
agregatu.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wadliwości dostarczonego agregatu z
parametrami technicznymi i funkcjonalnymi Wykonawca nie później niŜ w ciągu 5 dni
roboczych uzupełni braki lub dokona wymiany niezgodnych z umową lub wadliwych rzeczy
na odpowiadające umowie lub wolne od wad.
8. W przypadku gdyby Wykonawca nie dochował terminu wskazanego w pkt 7 - Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy i zaŜądać zapłaty kary umownej, o której mowa w §5 ust. 4
niniejszej umowy.
9. Dokumenty gwarancyjne dostarczone wraz z agregatem zostaną podpisane (wystawione) po
podpisaniu przez strony protokołu odbioru.
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10. Protokół odbioru, o którym mowa w §4 ust. 6 będzie podstawą do wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT. Protokół odbioru przygotuje Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiającym.
§5
1. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa
w §2 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §4.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa
w §2 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, jeŜeli dostarczenie sprzętu zamiennego, nastąpi po upływie
terminu określonego w §3 ust. 6.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Naliczone kary umowne mogą podlegać rozliczeniu z kwoty faktury przedstawionej do
zapłaty przez Wykonawcę.
6. JeŜeli na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy powstanie
szkoda przewyŜszająca zastrzeŜoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn
niŜ te, dla których zastrzeŜono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowań na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzeŜeniem §6 ust.2.
§6
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy. MoŜliwość i warunki dokonania zmiany określa
rozdział 20 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaŜności.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
Pozostałe postanowienia umowy - ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
§9
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§10
Umowa obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony.
§11
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy dla Zmawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

............................................................

....................................................
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