
PZD.ZPU.16.2014 Powiatowy Zarząd Dróg Częstochowie

UMOWA PZD nr PZD.2222. ……… .2014 - projekt 
z dnia ……….2014 r.

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy
Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:
Dyrektor -          Bożena Zalewska,
przy udziale:
Głównej Księgowej -         mgr Teresy Świąć.
zwanym dalej Zamawiającym,

a
……………………………
reprezentowanym przez:
……………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Zamawiający  zamawia  a  Wykonawca  dostawę  i  montaż  osprzętu  do  ciągników  z  niezbędnymi 

częściami  dla  potrzeby  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Częstochowie,  zgodnie  z  podziałem  na  2 
zadania:
a) Zadanie nr 1 -  Dostawa i montaż zamiatarki ciągnikowej z niezbędnymi częściami na Obwód 

Drogowo-Mostowy nr 1 w Rudnikach,
b) Zadanie nr 2 -  Dostawa i  montaż ładowacza czołowego z niezbędnymi  częściami  na Obwód 

Drogowo-Mostowy nr 1 w Rudnikach
zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1A lub 1B do niniejszej umowy sporządzonym na 
podstawie oferty wykonawcy (odpowiednio o zadania).

2. Na zakres przedmiotu zamówienia (odpowiednio do zadania) składa się:
a) dostawa i montaż osprzętu do wyznaczonego miejsca (Zadanie nr 1 – Odm 1 w Rudnikach, ul. 

Dworcowa 8A, tel. 34/3279590, Zadanie nr 2 – Odm 3 w Poczesnej, tel. 34/3274066)
b) szkolenie operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi osprzętu
c) uruchomienie osprzętu.

3. Dodatkowe wymagania:
a) Przedmiot  zamówienia  powinien  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  i  posiadać 

odpowiednie certyfikaty przewidziane prawem polskim;
b) Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany i oświetlony zgodnie z Prawem o ruchu 

drogowym.
c) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracownika Zamawiającego w 

zakresie obsługi osprzętu, w siedzibie Zamawiającego (ODM 1 w Rudnikach lub ODM 3 w 
Poczesnej – odpowiednio).

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (ODM 1 

w Rudnikach lub ODM 3 w Poczesnej – odpowiednio do zadania).
3. Dostawa oraz realizacja pozostałego zakresu zamówienia, określonego w §1 ust. 2 niniejszej umowy, 

zostanie zrealizowana przez Wykonawcę na jego ryzyko i koszt.
4. Dostawa oraz realizacja pozostałego zakresu zamówienia odbędzie się w dniu roboczym w godzinach 

od 7:30 – 15:00. O konkretnym dniu i godzinie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca za-
wiadomi przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie bądź faksem na 2 dni przed jej realizacją.

5. W dniu przekazania przedmiotu zamówienia  zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy 
(przyjęcia) podpisany przez przedstawicieli stron.

6. Jeżeli, w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia, zostaną stwierdzone ich wady fizyczne to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- żądanie  usunięcia  wad  w  wyznaczonym  terminie  (fakt  ten  zostanie  stwierdzony 

protokolarnie),
- odmowa odbioru dostawy,
- określenie nowego terminu dostawy,
- odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub części przedmiotu zamówienia,
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§3
1. Szacunkowa wartość zamówienia za realizację całości przedmiotu wynosi: ………………………… 

zł brutto (słownie: ……………………………………………/100).
2. Do faktury należy dołączyć kopię potwierdzenia dostawy zgodnie z §2 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano dostawę.
4. Strony ustalają, że zapłata za realizację dostawy nastąpi do maksymalnie 30 dni od daty otrzymania 

przez zamawiającego faktury dostawy przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust.4.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Zamawiające-

go przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w ust. 4 przez Zamawiającego, Wy-

konawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki.
§ 4

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy od daty wydania przedmiotu 
zamówienia (gwarancja oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).

2. Rękojmia – 12 miesięcy na osprzęt od daty wydania przedmiotu zamówienia,
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także do wy-

konywania okresowych przeglądów gwarancyjnych.
4. Serwis gwarancyjny obejmujący:

- Czas reakcji serwisu wynosił będzie maksymalnie 48 godzin. Przez reakcje serwisu rozumie 
się przyjazd gwaranta i przystąpienie do usuwania awarii.

- W  przypadku,  gdy  w  okresie  gwarancji  naprawa  nie  może  być  dokonana  w  siedzibie 
Zamawiającego,  wykonawca  zapewni  bezpłatny  serwis  gwarancyjny  oraz  pokryje  koszty 
dojazdu  (transportu)  osprzętu  do  serwisu  -  czas  przybycia  serwisu  wynosił  będzie 
maksymalnie 48 godzin.

- Zgłoszenia awarii  będą składane telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 do 15:00. 
Zgłoszenia faksem przyjmowane będą całą dobę.

- Maksymalny czas usunięcia usterki/dokonania naprawy: 10 dni kalendarzowych od momentu 
zgłoszenia,

- W przypadku,  gdy  w okresie  gwarancji  zaistnieje  konieczność  naprawy  sprzętu  objętego 
umową przez czas dłuższy niż 7 dni, Wykonawca na czas naprawy zapewni Zamawiającemu 
sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiony,

- Serwis świadczony będzie przez firmę posiadająca autoryzacje producenta oraz przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez serwis bezpłatnie, 
łącznie z ewentualnym transportem osprzętu do serwisu, kosztami części i robocizny.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
- Okres gwarancji biegnie na nowo dla elementów wymienionych,
- Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanego serwisu w promieniu 100 km od siedziby 

Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Polski;
- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych w okresie 7 lat 

po upływie terminu gwarancji;
§ 5

1. Jeżeli w toku czynności odbioru dostawy, zostaną stwierdzone jej wady fizyczne lub przedmiot dosta-
wy nie będzie spełniał parametrów wykazanych w załączniku nr 1A lub 1B (odpowiednio) do umo-
wy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- odmowa odbioru dostawy,
- określenie nowego terminu dostawy,

2. Zamawiający w razie stwierdzenia wad w poszczególnych egzemplarzach przedmiotu umowy zobo-
wiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w cią-
gu 3 dni od daty dostawy.

3. Ewentualne wady przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę, najpóźniej w 
ciągu 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, z czynności dostawy sporządzony zostanie 
protokół podpisany przez strony umowy.
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5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy wyko-
nanej do daty odstąpienia od umowy.

6. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto każdego zamówienie za każdy dzień zwłoki, a jeżeli 
okres zwłoki przekroczy 5 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1 niniejszej umowy za całość za-
mówienia.

8. W razie nie usunięcia powstałych wad w terminie wskazanym w §4 ust. 4 niniejszej umowy Sprzedaw-
ca osprzętu zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości ceny określonej w 
§3 ust. 1 niniejszej umowy, dotyczącej przedmiotowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

9. W przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości 0,5 % ceny określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy- dotyczącej przedmiotowego za-
mówienia, za każdy dzień zwłoki.

§ 6
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego, wy-

znacza się Adam Jesionek, tel. 034/3229-224.
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy z Zamawiającym jest 

……………..

§ 7
1. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
2. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 8

Spory  wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo 
Zamawiającego.

§ 9
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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