Załącznik nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu nr DOS-IV.271.26.2014

___________________________________________________________________________
W/U…./OSGK/……… //2014

/projekt/
UMOWA Nr DOS-IV.272.26.2014
na
Dostawę sprzętu do ogrodu zoologicznego „Akcent ZOO” w Białymstoku- Część I/II*.
zawarta w dniu .......................... 2014 r. w Białymstoku
pomiędzy:
Miastem Białystok
reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku – …….......................................................................
z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku
przy kontrasygnacie ……………………………….....................................................................
NIP 542-030-46-37, REGON 000 515 000
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………….……………………..........................
z siedzibą w ..................................................................................................................................
*wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego w …………………………………………….
*wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(PESEL ............................... – w przyp. os. fiz. )*
NIP ................................., REGON .................................
reprezentowanym przez: ….…………………………………………………………………....
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.), została zawarta umowa bez zastosowania ww. ustawy o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające
na dostawie sprzętu do ogrodu zoologicznego „Akcent ZOO” w Białymstoku.
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu:
2.1. w ramach Części I zamówienia*:
1) odśnieżarka spalinowa- 1 szt. o parametrach:
Lp.
Parametr
Dane
1
silnik
nie mniej niż 11 KM
2
szerokość robocza
nie mniej niż 70 cm
3
wysokość robocza
nie mniej niż 50 cm
4
liczba biegów
nie mniej niż 6 przód/ 2 tył
5
rozrusznik
ręczny + elektryczny
6
wirnik
stalowy
7
koła
nie mniej niż 10``
8
oświetlenia
przednie
2) zamiatarka spalinowa- 1 szt. o parametrach:
Lp.
Parametr
Dane
1
silnik
nie mniej niż 6 KM
2
szerokość robocza
nie mniej niż 80 cm
3
liczba biegów
nie mniej niż 5 przód/ 2 tył
4
koła
nie mniej niż 10``
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3) samojezdna kosiarka spalinowa z koszem zbierającym trawę- 1 szt. o parametrach:
Lp.
Parametr
Dane
1
silnik
min. 1 cylindrowy o mocy min.
6,5 KM
2
szerokość koszenia
nie mniej niż 50 cm
3
regulacja wysokości koszenia
nie mniej niż 5 stopni
4
mechanizm regulacji wysokości grzebieniowy
5
pojemność kosza
nie mniej niż 80 litrów
4) kosa mechaniczna spalinowa- 1 szt. o parametrach:
Lp.
Parametr
Dane
1
silnik
nie mniej niż 2,5 KM
2
narzędzie tnące
głowica żyłkowa
3
ciężar
do 10 kg
4
pojemność zbiornika paliwa
nie mniej niż 0,5 litra
2.2. w ramach Części II zamówienia*:
1) śrutownik walcowy- 1 szt. o parametrach:
Lp.
Parametr
Dane
1
silnik
nie mniej niż 5,5 kW
2
obroty silnika
nie mniej niż 1400 obr./min.
3
obroty walca stałego
nie mniej niż 500 obr./min.
4
średnica walców
nie mniej niż 150 mm
5
szerokość robocza walców
nie mniej niż 300 mm
6
wydajność
nie mniej niż 700 kg/h
2) parnik elektryczny- 1 szt. o parametrach:
Lp.
Parametr
Dane
1
pojemność
nie mniej niż 100 l
2
kocioł
ocynkowany lub ze stali
nierdzewnej
3
obudowa kotła
ocynkowana lub malowana
3) szatkownica elektryczna do warzyw- 1 szt. o parametrach:
Lp.
Parametr
Dane
1
silnik
nie mniej niż 0,5 kW
2
obroty tarczy
regulowane w zakresie od 0 do
min. 300 obr./min.
3
średnica tarczy tnącej
nie mniej niż 200 mm
4
tarcze
co najmniej: 1 tarcza do
plastrów, 1 tarcza do wiórek, 1
tarcza do miazgi, 1 tarcza do
kostki
5
wydajność
co najmniej 100 kg/h
3. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia
instrukcje obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne wymagane dokumenty
(certyfikaty, atesty itp.).
§2
Termin realizacji zamówienia ustala się na: 10 dni od dnia podpisania umowy.
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§3
1. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z 1-dniowym
wyprzedzeniem.
2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy we własnym zakresie
i na własny koszt do ogrodu zoologicznego „Akcent ZOO” przy ul. Podleśnej
w Białymstoku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tj. od 8:00
do 15:30.
3. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, sporządzonego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,
w dniu dostarczenia sprzętu.

1.

2.

3.
4.

§4
Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania sprzętu, stwierdzi należytą
realizację przedmiotu zamówienia lub w uzasadnionych przypadkach poinformuje
Wykonawcę o ustalonych wadach.
Stwierdzenie
należytej
realizacji
przedmiotu
zamówienia
jest
podstawą
do wystawienia protokołu końcowego odbioru bez uwag, który zostanie podpisany
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest usunąć wady w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.
W przypadku ujawnienia wad niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się
wymienić sprzęt na wolny od wad w terminie ustalonym z Zamawiającym.

§5
1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od dnia
wystawienia protokołu końcowego odbioru bez uwag.
2. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikłych na skutek wandalizmu, kradzieży,
niepoprawnego użytkowania.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona na czas trwania gwarancji.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad
w terminach ustalonych z Zamawiającym.
5. O wykryciu wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wad w ustalonym terminie.
6. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie wad nie później niż w terminie do 7
dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5.
7. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym
terminie, Zamawiający, ma prawo po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
1. Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia przysługuje wynagrodzenie brutto
w wysokości ………………. zł (słownie:……………..……………………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało naliczone w oparciu o następujące ceny:
2.1 w zakresie Części I zamówienia*:
1) za dostawę 1 szt. odśnieżarki spalinowej w wysokości brutto …………… zł,
w tym ……% VAT;
2) za dostawę 1 szt. zamiatarki spalinowej w wysokości brutto …………… zł, w tym
……% VAT;
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3) za dostawę 1 szt. samojezdnej kosiarki spalinowej z koszem zbierającym trawę
w wysokości brutto …………… zł, w tym ……% VAT;
4) za dostawę 1 szt. kosy mechanicznej spalinowej w wysokości brutto ………… zł,
w tym ……% VAT.
2.2. w zakresie Części II zamówienia*:
1) za dostawę 1 szt. śrutownika walcowego w wysokości brutto …………… zł,
w tym ……% VAT;
2) za dostawę 1 szt. parnika elektrycznego w wysokości brutto …………… zł, w tym
……% VAT;
3) za dostawę 1 szt. szatkownicy elektrycznej do warzyw w wysokości brutto
…………… zł, w tym ……% VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru bez uwag,
o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu faktury łącznie
z protokołem końcowego odbioru bez uwag.
5. Fakturę należy wystawić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
6. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto
bankowe Wykonawcy nr ……………………………………………….., w terminie do 7
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.
7. Płatnik: Miasto Białystok-Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok, NIP 542-030-46-37, REGON 000 515 000. Miasto Białystok-Urząd Miejski
w Białymstoku jest podatnikiem podatku VAT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§7
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania (zaprzestania
wykonywania) zamówienia lub nienależytego wykonania zamówienia (w tym:
nieusunięcia wad związanych z realizacją przedmiotu umowy, braku wymiany sprzętu
na wolny od wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1 umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia
określonego w § 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad związanych z realizacją przedmiotu umowy
albo opóźnienia w wymianie sprzętu na wolny od wad, Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
lub wymianę sprzętu na wolny od wad.
Naliczone przez Zamawiającego kary zostaną potrącone z faktury wystawionej
przez Wykonawcę. W przypadku niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie
kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto
bankowe Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących
Zamawiającego- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
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7. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§8
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest Inspektor Referatu
Gospodarki Komunalnej w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Pani Elżbieta Baziuta, tel. nr (85) 869 65
21, ul. J.K. Branickiego 9, pok. 306.
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest Pan/Pani ……………………,
tel. nr …………………………..
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem, że zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 6 nie
stanowi zmiany umowy.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

* zapisy zostaną dostosowane po wyborze oferty
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