Załącznik nr 6 - WZÓR UMOWY
UMOWA Nr...............
podpisana w dniu ……………. r. w Hajnówce pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku , XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134683, NIP 543-10-01-981, REGON 050331057,
reprezentowaną przez:
…………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………..
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS ……….., NIP …………………., REGON ……………….,
reprezentowanym przez:
……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym prowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce została zawarta umowa o
następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2013 lub 2014)
ciągnika rolniczego o mocy znamionowej nie mniejszej niż 150KM do siedziby Zamawiającego
wraz z dokumentacją pojazdu, szkoleniem operatorów i przeglądami okresowymi.
2. Kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki
3. Wymagane parametry ciągnika rolniczego:
a) Silnik
- diesel
- o mocy znamionowej nie mniejszej niż 150KM
- 6 cylindrowy, 4 zawory na cylinder
- pakiet zimnego startu
b) Układ napędowy
- skrzynia półautomatyczna, min.20 biegów przód/tył
- zmiana kierunku jazdy przód/tył bez sprzęgła
- maksymalna prędkość jazdy nie mniej niż 40 km/h
c) Układ kierowniczy
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- amortyzacja przedniej osi
- obciążenie tylnej osi nie mniej niż 7000kg
d) Układ hamulcowy
- pneumatyczne przyczepy jedno i dwuliniowe
e) Układ hydrauliczny
- 4 sekcje hydrauliki
f) Wał odbioru mocy WOM
- 540/1000 obr./min.
g) Kabina
- klimatyzacja
- fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym
- fotel pasażera
h) Instalacja elektryczna
- lampy ostrzegawcze (kogut) 2szt
- dodatkowe lampy drogowe/robocze z przodu i tyłu kabiny
- główny wyłącznik układu elektrycznego
i) Ogumienie
- przód min.R28 600x65
- tył min.R38 650x65
j) Wyposażenie dodatkowe
- zaczep dolny typu „HITCH”
- przedni TUZ z wyjściem hydrauliki z przodu
- dodatkowe obciążenie osi przedniej min.900kg.
- trójkąt ostrzegawczy
- gaśnica
- komplet podstawowych narzędzi ze skrzynką narzędziową (co najmniej klucz do kół,
podnośnik, smarownica)
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

§ 2.
1. Wykonawca w ramach należytego wykonania przedmiotu umowy ujętego w ryczałtowym
koszcie zamówienia zobowiązuje jest do:
a) dostawy ciągnika rolniczego o parametrach i wyposażeniu zgodnym z SIWZ i złożoną ofertą,
b) dokonywania przeglądów technicznych ciągnika,
c) przekazania Zamawiającemu oryginałów wszystkich dokumentów dotyczących ciągnika, w
tym:
• instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej w języku polskim,
• instrukcji przeglądów, konserwacji i napraw w języku polskim,
• instrukcji BHP w języku polskim,
• katalogu części zamiennych,
• świadectwa homologacji do ruchu w Polsce oraz wszelkich innych dokumentów
umożliwiających rejestrację pojazdu i dopuszczenie do ruchu drogowego w Polsce,
• karty gwarancyjnej wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji,
• wykazu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,
• wykazu punktów serwisowych w odległości do 300 km od siedziby Zamawiającego.
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d) przeszkolenia pracowników Zamawiającego (7 operatorów) w zakresie poprawnej pracy
ciągnika i jego codziennej obsługi. Szkolenie winno zostać potwierdzone protokołem
podpisanym przez przeszkolone osoby.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) sprawdzenia czy dostarczony ciągnik odpowiada złożonej ofercie i dokonania protokolarnego
odbioru.
b) sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego oraz każdego innego.
c) eksploatowania ciągnika zgodnie z przeznaczeniem na podstawie przekazanej instrukcji
obsługi.
d) wyznaczenie pracowników do szkolenia w liczbie 7 osób.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień podpisania umowy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 30.12.2014 r.
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania przez strony
umowy Protokołu zdawczo-odbiorczego. Dopuszcza się uwagi nie decydujące o przydatności
ciągnika do eksploatacji.
4. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
określonego w pkt 2 w następujących przypadkach:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) wystąpienia trudności drogowych spowodowanych warunkami pogodowymi lub blokadami
dróg uniemożliwiających dostawę ciągnika,
c) wystąpienia innych nieprzewidzianych opóźnień wynikłych z okoliczności niezawinionych
przez Wykonawcę.

§ 4.
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ryczałtowe wynagrodzenie umowne przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania przedmiotu umowy wynosi netto: ………….. PLN (słownie złotych: ………..) plus
należny podatek VAT w wysokości ……….. PLN (słownie złotych:…..), stawka VAT 23%, co
stanowi łącznie cenę umowy brutto: …………….. PLN (słownie złotych: ………………).
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy będzie niezmienne w okresie
realizacji umowy i nie będzie podlegało w tym okresie żadnej waloryzacji.
4. Strony umowy dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w pkt. 2 w następujących
przypadkach:
a) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT
b) wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków.

§ 5.
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi z zastrzeżeniem zakresu określonego
w pkt 2.
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres:
a) ........................................................................................
b) .......................................................................................
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawę, którą wykonuje.
Zlecenie wykonania części zakresu podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
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wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zakresu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie
zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian
pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
6. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a) zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia,
c) termin wykonania zgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy
lub świadczenia o innym charakterze,
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane świadczenia
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony
Podwykonawcy).
7. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie
niniejszej umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do nie zawierania umów,
których wykonanie uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie niniejszej
umowy lub wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty.

§ 6.

1. Zamawiający do kontaktów upoważnia ................................................ tel. ................................
2. Wykonawca wyznacza swego przedstawiciela w osobie ……..………………….., tel. ................

§7.
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości ceny swojej oferty tj, ………… PLN (słownie złotych:
………….), w formie ………….
2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany tj. od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Pozostała kwota w wysokości 30% zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty zakończenia
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Zabezpieczenie ma na celu pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie
nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym
terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie
należytego wykonania zobowiązań umowy.
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5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację
umowy po przesunięciu terminu.

§ 8.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i
wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za
wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Kary, o których mowa w pkt 1 ppkt a)-c) zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego na podstawie wystawionej przez zamawiającego noty księgowej lub mogą być
potrącone przez zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – Wykonawcy przysługuje
od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
5. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§9.
1. Dokumentami potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest podpisany przez Strony protokół
zdawczo–odbiorczy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z warunkami określonymi w SIWZ i
złożoną ofertą lub stwierdzenia wad przy odbiorze, Wykonawca na własny koszt w terminie do
7 dni, pod karą rezygnacji z zamówienia, dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z
wymaganiami Zamawiającego lub usunie wady. Usunięcie wad powinno być potwierdzone
protokołem.

§ 10.
1. Zapłata ryczałtowego wynagrodzenia umownego, określonego w §4, przysługującego
wykonawcy za należyte zrealizowanie przedmiotu umowy będą dokonywane w walucie polskiej
(PLN).
2. Podstawą do sporządzenia faktury będzie podpisany Protokół zdawczo-odbiorczego
stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
4. Zapłatę ryczałtowego wynagrodzenia umownego Zamawiający ureguluje przelewem na
rachunek Wykonawcy nr ............................................. w terminie 30 dni, licząc od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uważany będzie dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
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5. Podatek VAT zostanie wpłacony na konto bankowe w kwotach należnych według przepisów
Prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez
Wykonawcę.

§ 11.
1. Okres gwarancji na ciągnik rolniczy wynosi 12 miesięcy (bez limitu godzin pracy) i liczony
jest od daty odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.
2. Wykonawca dokona na swój koszt przeglądów okresowych ciągnika rolniczego (zgodnie z
instrukcją obsługi) w okresie gwarancji z uwzględnieniem kosztu wszystkich płynów, części
oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania
przeglądów.
3. O wszelkich ujawnionych usterkach (awariach) w czasie użytkowania ciągnika rolniczego,
Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie pisemnie faksem i/lub pocztą elektroniczną.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia ujawnionych wad i usterek oraz awarii w okresie
gwarancji bez względu na związane z tym koszty.
5. Wykonawca zapewni usuwanie usterek (awarii) na następujących warunkach:
• rozpoczęcie czynności naprawczych niezwłocznie, lecz nie później niż do 24 godz. od
chwili zgłoszenia awarii.
• dostarczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, urządzeń zastępczych na czas naprawy
trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.
6. Terminy w pkt 5 w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać wydłużone. Powyższe wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Nieprzystąpienie w terminie 5 dni roboczych do usuwania zgłoszonych wad może skutkować
zleceniem przez Zamawiającego naprawy zastępczej i obciążeniem Wykonawcy kosztami tej
naprawy oraz innymi kosztami, które spowodowane były postojem ciągnika z powodu nie podjęcia
naprawy (np. wynajęciem zastępczego ciągnika rolniczego). Zmawiający powiadomi pisemnie
Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
8. Każda naprawa gwarancyjna winna być potwierdzona protokołem z wyszczególnieniem co
podlegało naprawie. Protokół przygotowuje Wykonawca.
9. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
10. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz naprawy odbywać się będą na miejscu u
Zamawiającego, nie dotyczy to sytuacji, gdy zakres napraw będzie wymagał specjalistycznego
warsztatu.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany ciągnika rolniczego objętego gwarancją,
jeżeli:
a) w okresie gwarancji nastąpią trzy tego samego rodzaju uszkodzenia podlegające
gwarancji,
b) Wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe.

§ 12.
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) została ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano
nakaz zajęcia jego majątku,
b) Wykonawca dostarczył ciągnik rolniczy niezgodną z umową i ofertą.
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3. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

§ 13.
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.
1. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy są:
a) Oferta Wykonawcy
b) SIWZ
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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