Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A - wzór
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Międzygminnym Związkiem Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, którego siedziba mieści się Strzelce Wielkie 84; 63-820 Piaski
NIP: 696-000-97-01
REGON: 410513920
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
zwanym dalej Zamawiającym,
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
zwanym dalej Wykonawcą
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§ 1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.
Opis techniczny wymienionego powyżej samochodu - składający się na treść oferty (zgodnie
z pkt III.1. SIWZ) – stanowi załącznik nr 1a do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne samochodu są zgodne z ofertą złożoną do
przetargu i spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca
przyjmuje do wykonania dostawę polegającą na dostawie fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego.
§ 2
Wynagrodzenie oraz warunki płatności
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości netto ………………………….……………,
plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę ………………………………….
Wynagrodzenie brutto wynosi …………………….………………………………………………,
słownie …………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy samochodu.
Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) wartość samochodu,
2) wszelkie koszty transportu samochodu do siedziby Zamawiającego,
3) przeprowadzenie przeglądu samochodu przed dostarczeniem Zamawiającemu.
Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. w ciągu 14 dni od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury.
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§ 3
Termin wykonania oraz obowiązki Wykonawcy
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:
1. Za termin dostarczenia i przekazania samochodu rozumie się datę podpisania protokołu
odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 21 grudnia 2018r. od podpisania
umowy.
2. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy i przekaże Zamawiającemu:
a) dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (karty
gwarancyjne),
b) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych najbliższych miejsca siedziby
Zamawiającego,
c) instrukcje obsługi samochodu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną (instrukcja
i charakterystyka w tłumaczeniu na język polski),
d) dokumenty niezbędne do rejestracji oraz dokument homologacji.
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§ 4
Warunki gwarancji
Wykonawca gwarantuje, że samochód będzie przygotowany do odbioru, będzie
funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
Wykonawca udziela:
a) ….… miesięcznej gwarancji na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów,
b) ….… miesięcznej gwarancji na perforacje blach
c) ….… miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą
od daty odbioru przedmiotu umowy.
Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi do …… godz. licząc od
momentu zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiającego (faksem lub środkiem
komunikacji elektronicznej) do autoryzowanego punktu serwisowego.
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji samochodu, o czas
trwania naprawy.
W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek
o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.
Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
Strony ustalają, że w przypadku zbycia samochodu na rzecz osób trzecich uprawnienia
wynikające z gwarancji i rękojmi za wady przejdą na nabywców.
W przypadku naprawy awarii trwającej dłużej niż 7 dni, objętej gwarancją, wykonawca
gwarantuje dostawę sprawnego technicznie samochodu zastępczego.

§5
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku złamania zapisów niniejszej umowy lub innych przyczyn działających na szkodę
Zamawiającego.

§ 6
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1,
2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1,
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od
umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje Wykonawcy
wszystkie dotychczas poniesione koszty i zapłaci karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145
ustawy Pzp.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury.
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§ 7
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone wyłącznie na piśmie w formie aneksu
za zgodą obu stron.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę. Nie ulegają zmianie ceny netto podane w ofercie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez miejscowo
właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Za mawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”
Lp.

Opis

1.

Dopuszczalna masa całkowita 18 ton i masa własna podwozia nie wyższa niż 6500 kg

2.

Podwozie fabrycznie nowe z produkcji 2018 z napędem 4x4

3.

Rozstaw osi w zakresie 3600-3900mm

4.

Silnik:
wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 290 KM
pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów
silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6
maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm
skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa
wzmocnione sprzęgło
dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody
płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy
niskich temperaturach

5.

Oś przednia:
wzmocniony stabilizator osi przedniej
przednie zawieszenie na resorach paraboliczne o dop. nacisku min. 7 500kg
przyłączalny napęd przedniej osi
blokada mechanizmu różnicowego w osi przedniej z dźwiękowym i wizualnym
sygnalizatorem jej załączenia

6.

Osie tylne:
tylne zawieszenie na resorach parabolicznych o dop. nacisku min. 11 500kg
wzmocniony stabilizator osi tylnej
blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
zaczep holowniczy z przodu i tyłu pojazdu

7.

Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy

8.

Układ hamulcowy:
hamulce osi przedniej i tylnej – bębnowe
układ hamulcowy z systemem ABS

osuszacz powietrza podgrzewany
9.

Układ elektryczny:
dwa akumulatory 12V min. 155Ah każdy
mechaniczny wyłącznik akumulatorów
alternator min. 120A

10.
11.
12.

Zbiornik paliwa min. 150 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, z zamykanymi na klucz korkami
Koła 22,5 z oponami szosowo-terenowymi o rozmiarze 315/80 + koło zapasowe zamocowane
z boku podwozia z windą
Kabina:
kabina dzienna wyposażona w trzy niezależne fotele z zagłówkami i pasami
bezpieczeństwa w kolorze niebieskim RAL 5010
klimatyzacja
komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane
oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
dwa reflektory robocze zamontowane z tyłu na dachu kabiny
dwa pomarańczowe światła ostrzegawcze zamontowane na dachu kabiny z prawej
i lewej strony
tylna ściana kabiny z oknem
światła do jazdy dziennej
centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne
komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
tachograf cyfrowy
radio z min. dwoma głośnikami i wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth
do telefonu komórkowego
fabryczny immobiliser
gumowe dywaniki
pokrowce na fotele
Dane techniczne zabudowy wywrotka trójstronna:
Długość gabarytowa 4000-4400 mm
Szerokość gabarytowa do 2550 mm
Wysokość burt 600 mm
Burty stalowe o grubości min. 3 mm z zawiasami w osi górnej i dolnej
Podłoga stalowa o grubości min. 4 mm

Burta przednia podwyższona do wysokości dolnej krawędzi tylnego okna kabiny
Burta tylna otwierana pneumatycznie z kabiny kierowcy
Otwieranie mechaniczne ręczne, wspomaganie sprężynowe zamykania burt bocznych
Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy
Uchwyty do mocowania ładunku 6 szt/str.
Błotniki na koła
Osłony p-rowerowe
Plandeka zwijana na przedniej burcie
Konturowe oklejanie taśmami odblaskowymi
Skrzynka narzędziowa
Kolor zabudowy niebieski RAL 5010

