Z ałą czn ik n r 3
UM OW A Nr ZP.26.TJ.25.2020-1
zawarta w dniu …………….2020 roku w Żyrardowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o. o. 96 – 300 Żyrardów
ul.
Czysta
5,
wpisanym
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000153850, NIP 838-000-72-01, REGON
750086653, Kapitał Zakładowy 47.207.000,00 PLN
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
zwanym dalej "Zamawiającym",
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….;
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..,
zwanym dalej "Wykonawcą".
W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004
(Dz. U. z 2019 poz. 1843) Strony zawierają umowę o następującej treści:
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Zamówień

Publicznych

§1
Przedmiotem Umowy jest dostawa oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego.
Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe oraz zakres prac przedmiotu Umowy określa oferta Wykonawcy,
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
Zapytaniu, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania wykonanego zamówienia w
terminie …………… dni od podpisania umowy. Za dzień odbioru uważany jest dzień protokolarnego odbioru
przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń.
W cenie brutto oferty zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą, zainstalowaniem, uruchomieniem,
przetestowaniem agregatu oraz przeszkoleniem personelu.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, biorących udział w realizacji
zamówienia.
§2
Wykonawca zapewnia, że agregat i osprzęt będący przedmiotem umowy – stanowi jego własność, jest nowy, wolny
od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia,
zgodnie ze swym przeznaczeniem – bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim – w związku
z korzystaniem z przedmiotu Umowy, oprzyrządowania oraz wszelkich wyrobów użytych przez Wykonawcę w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy oraz korzystania z niego.
§3
Wykonanie całości przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do ……….. , przy czym za datę wykonania przedmiotu
Umowy uznaje się datę podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2.
Wykonanie Umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie podpisaniem protokołu przekazania do eksploatacji i
odbioru – bez zastrzeżeń – agregatu, przez Zamawiającego.
Do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą w czasie realizacji prawidłowości umowy po stronie Zamawiającego
uprawniony jest: ……………………………………………………………….., zaś po stronie Wykonawcy ……………………………………………
§4
Z tytułu wykonania prawidłowo i w terminie przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie w
kwocie złotych netto ………………………………………………….. (słownie: ………………………………..), stawka VAT ………………….,
brutto …………………………………………. (słownie: …………………………………………).
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Należność, o której mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie przekazana przelewam bankowym, do
30 dni od chwili otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, po podpisaniu
protokołu z odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z agregatem następujące dokumenty: instrukcję obsługi agregatu
prądotwórczego, instrukcję obsługi silnika, instrukcję obsługi prądnicy, wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające
do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, protokoły pomiarów elektrycznych, dokumentację
dotyczącą montażu agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony agregat, na okres … miesięcy, licząc od dnia podpisania przez
Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust.2 i zobowiązuje się w tym okresie do naprawy i wymiany na swój
koszt oraz ryzyko wszelkich niesprawności lub wad dostarczonego sprzętu w terminie do 72 godzin od chwili
zgłoszenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części.
W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia w § 4 ust. 1 dokonywał
będzie przeglądów gwarancyjnych i konserwacji agregatu, zgodne z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi.
Przeglądy gwarancyjne i konserwacje agregatu, zgodne z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi, dokonywane będą na
koszt Wykonawcy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
Za terminową realizację przeglądów i konserwacji, zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca.
Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas przestoju lub wadliwego działania agregatu.
Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie stosowny wpis (dokument, karta przeglądu, serwisu) oraz
karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
O każdym wypadku wadliwej pracy bądź niesprawności agregatu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie
za pośrednictwem e-mail.
W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego lub obejmującej okres ponad 72
godzin, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje agregat zastępczy, odpowiadającą parametrom technicznym i
jakościowym przedmiotu umowy.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) odstąpienia
przez
Zamawiającego
od
umowy
z
przyczyn
obciążających
Wykonawcę,
w wysokości 10% wartości oferty, niezależnie od kar, o których mowa poniżej,
b) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,1%
wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym w § 5 ust. 2 – w
wysokości 0,1% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
e) w przypadku, gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta przeglądy, o których mowa w § 5 ust.3 – w
wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne – do wysokości
rzeczywistej szkody.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami, z tytułu prawa własności, praw
patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
§7
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy podpisanego
przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca utraci właściwości
niezbędne i wymagane do realizacji umowy, bądź umowę realizuje niedbale i nieterminowo – bez prawa Wykonawcy
do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§8
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego..
§9
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub
odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec wskazanych
przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej
Stronie.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono
dla Wykonawcy.
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