Załącznik Nr 3
do Ogłoszenia/Zapytania ofertowego*

UMOWA Nr ................
zawarta w dniu ........................ 2019 r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie
przy ul. Słowiańskiej 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000076332, Nr rej. BDO: 000015054, kapitał Spółki 4.400.000,00 PLN, zwanym
w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
1. Prezesa Zarządu – Mariana Karwana
a firmą
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. zwaną w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………
§1
1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej zgodnie
z Ogłoszeniem/Zapytaniem ofertowym* stanowiącym integralną część niniejszej umowy
na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą
do transportu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.” prowadzonego
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości
kwoty 30.000 euro
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy zakup i dostawa nowej minikoparki wraz z wyposażeniem
o poniższych parametrach:
1) Minikoparka:
a) Parametry eksploatacyjne:
 Masa transportowa – min. 1.800 kg,
 Głębokość kopania – min. 2.400 mm,
 Wysokość wysypu – min. 2.600 mm,
 Promień urabiania – min. 4.000 mm,
 Dł. x szer. x wys. – min. 3.000 mm x 980 mm x 2.300 mm,
 Sterowanie za pomocą joysticków w kabinie operatora,
 Cyfrowy wyświetlacz monitorujący parametry pracy maszyny,
b) Parametry silnika:
 Silnik Diesel chłodzony cieczą,
3
 Pojemność skokowa – min. 950 cm ,
 Znamionowa prędkość obrotowa – min. 2.300 obr./min,
 Moc silnika – min. 12,5 kW, 16KM,
 Napięcie i pojemność akumulatora – maks. 12V/65Ah,
 Pojemność zbiornika paliwa – maks. 25l,
c) Układ hydrauliczny:
 Pompa robocza – podwójna pompa o zmiennej wydajności z 2 pompami zębatymi,
 Ciśnienie robocze do hydrauliki siłowej i jazdy – min. 210 bar,
 Ciśnienie robocze – mechanizm obrotowy – min. 170 bar,
d) Układ jezdny:
 Szerokość gąsienicy – min. 230 mm,
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 Prześwit – min. 150 mm,
 Prędkość jazdy – min. 4 km/h,
 Maksymalny kąt nachylenia podłoża – maks. 60%,
e) Lemiesz wyrównujący:
 Szerokość – min. 980 mm,
 Wysokość – min. 220 mm,
f) Oświetlenie:
 Światło na ramieniu oraz na kabinie (3 szt.),
g) Kabina:
 Zamykana, jednodrzwiowa,
 Ogrzewanie,
 Fotel regulowany mechanicznie,
 Przednia szyba otwierana,
 Lusterka boczne,
 Wycieraczka i spryskiwacze na szybie przedniej,
 Mechaniczny wyłącznik prądu akumulatora,
 Skrzynia biegów hydrauliczna 1-stopniowa,
h) Wyposażenie:
 Zestaw 3 łyżek (300 mm, 500 mm, 1000 mm - skarpowa),
 Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
 Światło ostrzegawcze pomarańczowe „kogut”,
 Sygnał dźwiękowy w czasie cofania,
 Instrukcja obsługi w języku polskim,
 Katalog części,
 Zestaw narzędzi,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa CE.
2) Przyczepa do transportu minikoparki:
a) Rok produkcji nie starsza niż 2018 r., lecz fabrycznie nowa,
b) Ładowność dostosowana do masy minikoparki z osprzętem,
c) Podłoga pełna, rama ocynkowana ogniowo,
d) Dyszel stały z zaczepem kulowym,
e) Zabezpieczenie przed przemieszczaniem się minikoparki i łyżki w czasie transportu
(ograniczniki),
f) Uchwyty do montażu pasów mocujących,
g) Pasy mocujące minikoparkę w czasie transportu,
h) Podpory stabilizujące zapewniając bezpieczny wjazd i zjazd minikoparki,
i) Najazdy składane,
j) Koło zapasowe,
k) Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym,
l) Homologacja.
2. Dostawa powinna obejmować: transport – Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt
własny, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego – siedziba Spółki: ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, a także uruchomienie
i wstępne przeszkolenie obsługi.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad
fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz
zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym
normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny, gotowy do uruchomienia i użytkowania
bez dodatkowych nakładów i zakupów. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia
dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. Wykonawca będzie
zobowiązany do dołączenia karty gwarancyjnej.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin
przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez
producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie Zamawiającego lub wymieniać na
nowy, wolny od wad - w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad
materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem.
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6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest
p. Janusz Góra – tel. 91 414 16 44 wew. 40.
7. Osoba uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy
jest p. ……………………………………………….

§3
1. Termin wykonania umowy: do dnia 10.12.2019 r.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w maksymalnym terminie określonym
w §3 ust. 1 niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego w godzinach do 7:00 do 15:00,
po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym najpóźniej jeden dzień przed
realizacją przedmiotu umowy.
§4
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, ustala się cenę sprzedaży w wysokości ………………….zł brutto
(słownie………………………………………) w tym podatek VAT w kwocie ……...………..…….. zł.
2. Zapłata ceny sprzedaży na rzecz Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie Strony umowy.
3. Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę, w tym
koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz szkolenia pracowników
Spółki.
4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem
na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1.

2.

3.
4.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu określonego w § 2
niniejszej umowy za kwotę określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowie. Oprócz zapisów zawartych
w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt
i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których
zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza,
jak za własne działania, uchybienia lub zaniechanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w materiałach spowodowane w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem
lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.
§6

1. Wykonawca oświadcza, że minikoparka gąsienicowa wraz z przyczepą do transportu są wolne
od wad prawnych i fizycznych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 miesięcy. Bieg gwarancji
rozpoczyna się od podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne wykonywane będą bezpłatnie przez serwis
Wykonawcy zgodnie z gwarancją.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne
kompletnego pojazdu powstałe w okresie trwania gwarancji. Z każdej naprawy i każdego
przeglądu należy sporządzić protokół.
5. Zamawiający wymaga, aby czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych przez
autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wynosił nie dłużej niż 7 dni od daty zgłoszenia
usterki.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe warunki
gwarancji.
7. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały,
właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia i zgodności z normami wymaganymi prawem oraz
kompletność dostawy.
8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania pojazdu do
siedziby Wykonawcy w związku z przeglądem gwarancyjnym lub ze stwierdzeniem usterek,
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczenia od i do
Zamawiającego ponosi Wykonawca. Przekazanie pojazdu Wykonawcy na czas naprawy i jej
odbiór musi nastąpić protokolarnie.
W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych
licząc od dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie
gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy wolny
od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia, posiadający
aktualne ubezpieczenie OC i AC, w ciągu 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia takiego
żądania lub pokryciu kosztów wynajęcia pojazdu przez Zamawiającego.
Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace na takim samym lub wyższym poziomie technicznym
funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. Pojazd zastępczy pozostanie do
dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym.
W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych przedmiotu zamówienia koszty napraw
pokryje Wykonawca.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody
wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy.
Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych w książce
gwarancyjnej.
Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń
Zamawiającego.
Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku
eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania prawa polskiego,
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.
Strony dopuszczają formę telefoniczną i elektroniczną zgłoszenia wad i usterek pod nr tel.:
…………………… oraz na adres poczty:……………………………………
§7

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
…………………………………...
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 858-16-63-165.
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego
w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4
ust. 1.
§9

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Chojnie Sp. z o.o.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej
minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą do transportu dla Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”, ozn. sprawy: ZP/DW/03/2019 prowadzonym w trybie
zapytania cenowego.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

4

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
4. Każda ze stron umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane przez obydwie
strony umowy.
5. W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia,
natomiast sprawy nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo
Sąd.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
8. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………. .

ZAMAWIAJĄCY:
…………………………………

WYKONAWCA:
………………………………
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