Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR
PROJEKT

W dniu ………………………. 2016 roku w Chojnie, pomiędzy:
1. Spółką Gmin Dolnej Odry Spółka z o.o., mającą swą siedzibę przy ul. Narciarskiej 57, 74-500
Chojna, NIP: 8581853919 reprezentowaną przez:
Cezarego Krzyżanowskiego – Prezesa Zarządu
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa
następującej treści:
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2.

3.

4.
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dzierżawa dwóch samochodów przeznaczonych do odbioru
odpadów komunalnych, w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do
Umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………...
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu pojazdy, o których mowa w ust. 3
niniejszej umowy na zasadach określonych w treści SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej
umowy oraz niniejszej umowie.
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdów:
1) Pojazd nr 1
marka …………………….
nr VIN ……………………
nr rejestracyjny ………….
rok produkcji ……………
2) Pojazd nr 2
marka …………………….
nr VIN ……………………
nr rejestracyjny ………….
rok produkcji ……………
Wykonawca oświadcza, że pojazdy wymienione w ust. 3 pozbawione są jakichkolwiek wad
technicznych lub prawnych, w szczególności, iż nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób
trzecich.
Zamawiający oświadcza, że będzie eksploatował pojazdy zgodnie z zasadami prawidłowej
eksploatacji w szczególności w zakresie dopuszczalnej ładowności oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z dzierżawy jednego samochodu za 30-to
dniowym wypowiedzeniem bez zmiany pozostałych warunków niniejszej umowy.
7. W przypadku niemożności dostarczenie któregokolwiek z samochodów przez Wykonawcę
Zamawiający wymaga dostarczenia samochodu zastępczego o parametrach nie gorszych niż
wskazane w SIWZ chyba, że strony umowy postanowią inaczej.

§2
Termin wykonania
Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
1) rozpoczęcie – od dnia od dnia 01.11.2016 r.,
2) zakończenie – do dnia do dnia 31.12.2019 r.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za jeden samochód w wysokości
……………………….. złotych brutto (słownie: ……………….. złotych).
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami.
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§4
Płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w okresach miesięcznych jako iloczyn czynszu
dzierżawnego podanego w §3 ust. 1 i liczby dostarczonych w tym okresie samochodów
pomniejszony o ewentualne kary umowne.
Wynagrodzenie będzie płatne z dołu w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie do
…… dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1 w terminie do 7-go dnia danego miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu obowiązywania umowy, za który jest należny.
Podatek od towarów i usług naliczany jest wg obowiązujących na dzień wystawienia faktury
przepisów i stawek.
Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym
również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód
potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodów,
o jakich mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej
części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować
naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.
Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie
wstrzymaniem płatności Wykonawcy.
Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców
obciążają Wykonawcę.
§5
Kary
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) niedostarczenia samochodu zastępczego - w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy
dzień zwłoki;
2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20.000 zł;
Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu
wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Dochodzenie kar umownych z tytułu niedostarczenia samochodu zastępczego, ustalone za każdy
dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień braku samochodu – z początkiem tego dnia,
2) za każdy następny dzień braku samochodu - odpowiednio z początkiem każdego następnego
dnia.

§6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na każdym etapie jej realizacji ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
1) Zamawiający stwierdzi, że stan techniczny pojazdów, które są przedmiotem dzierżawy nie
spełnia warunków odpowiadających przeznaczeniu pojazdów;
2) w pojazdach ujawniły się wady, które mogą wpływać negatywnie na terminową realizację
zadań Zamawiającego.
2. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, po 14- dniowym pisemnym
uprzedzeniu Zamawiającego, w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami za dwa
pełne okresy płatności.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§8
Zmiany do umowy
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z
okoliczności wymienionych poniżej :
1) zmiana ilości dzierżawionych samochodów;
2) zmiana samochodów wymienionych w §1 ust. 3 na inne o parametrach nie gorszych, niż
wskazane w SIWZ.
2. Zmiana wskazana w ust. 1 pkt. 1) nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.
§9
Postanowienia ogólne
1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

