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             Projekt UMOWY NR …../ZP-U/2019 

         na dostawę agregatu prądotwórczego  

 

 

zawarta w dniu               2019 roku w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. z siedzibą  

w: 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Pawła II 44, KRS Nr 0000037807, NIP 727-012–60- 80, 

Regon  47064831, które reprezentuje:  

1…………………………………………… 
2…………………………………………… 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

 

 

które reprezentuje: 

 

 

 

zwanym dalej "Wykonawcą"  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na mocy art. 132 ust.1 pkt 4 i art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych 
obowiązującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.” i dotyczy zamówienia 
sektorowego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy. 

 

 

§ 1  Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa agregatu prądotwórczego, (zwanego dalej również, 
agregatem, sprzętem) oraz przeniesienie prawa własności na rzecz Zamawiającego. 

2. Parametry techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 1 do Umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest: 

1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 lub 2019 roku, 

2) w pełni sprawny i kompletny,  

3) wolny od wad prawnych i fizycznych, 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

§ 2  Termin i warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.  
O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej w terminie 3 dni 
przed datą dostawy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego  
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II 44.  

3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 
a) świadectwa homologacji na terenie RP, 

b) dokumenty gwarancyjne, 

c) fabryczne instrukcje w języku polskim, 

d) certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  

z Polska Normą, 
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e) książki serwisowe w języku polskim. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 Wykonawca zapewni uruchomienie, 

sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie  

w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. 

5. Szkolenie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przeprowadzone z zakresu obsługi, 

bieżącej eksploatacji i bhp sprzętu dla 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 

Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru na terenie siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 3 Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej kompleksowej gwarancji. 

2. Wykonawca będzie wykonywał pełną obsługę serwisową i naprawy sprzętu w okresie 

trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem opisanym w karcie 

gwarancyjnej.   

3. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż 

wynikające z Kodeksu Cywilnego.  

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje cały przedmiot umowy (w tym: 

podzespoły mechaniczne i elektryczne, powłoki lakiernicze, perforację blach, opony itp.)  

- odpowiednio przez okresy wskazane w ust. 1 oraz obejmuje wszelkie koszty związane  

z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu umowy a w szczególności: koszt dojazdu, 

robocizny, pobytu serwisantów, transportu sprzętu do serwisu i z serwisu do Zamawiającego, 

fabrycznie nowych części i materiałów dopuszczonych przez producenta.  

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, Wykonawca w okresie gwarancji zapewni 

wykonanie przeglądów gwarancyjnych – jeżeli takie są wymagania producenta. 

6. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osobę działającą w jego imieniu.  

7. Wykonawca, który nie jest producentem sprzętu winien być autoryzowanym 

przedstawicielem producenta sprzętu i posiadać serwis zapewniający naprawy 

gwarancyjne i pogwarancyjne. Adres serwisu………………………………………………………… 

8. Usterki, wady dostarczonego sprzętu będą w okresie gwarancyjnym usuwane na koszt 

Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przez Wykonawcę 

okolicznościach wynikających z przyczyn od niego niezależnych dopuszcza się wydłużenie 

tego terminu do maksimum 10 dni za pisemna zgodą obydwu stron. 

9. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.  

W przypadku wymiany zespołu, podzespołu lub części danego sprzętu – okres ich gwarancji 

rozpoczyna bieg od daty tej wymiany. 

10.  Zamawiający ma prawo do wymiany sprzętu w terminie 14 dni na taki sam lub inny 

o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie niższych od parametrów sprzętu 

wymienianego, wolnego od wad, jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw 

tego samego elementu, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające 

użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, albo serwis złoży oświadczenie w formie 

pisemnej, że usunięcie awarii sprzętu jest niemożliwe. W takim przypadku termin gwarancji 

rozpoczyna bieg na nowo z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego nowego 

sprzętu. 

11.  W przypadku serwisowania sprzętu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca 

ponosi całkowity koszt związany z transportem sprzętu do punktu serwisowego i naprawy  

w trakcie trwania gwarancji. 
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12.  Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio 

do Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi telefonicznie 

na nr: ………………….…………. i zostanie potwierdzone e-mailem na adres 

………………….@............................…  

 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi              zł brutto   

(słownie:………………………………………………………………..), w tym VAT 23%. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3. Za zrealizowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem bankowym w terminie 

do 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto 

wskazane przez Wykonawcę w fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony (lub osoby działające  

w ich imieniu) protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej 

Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku pozostawania przez 
Wykonawcę w opóźnieniu z realizacją przedmiotu umowy powyżej 10 dni roboczych 
względem terminu określonego w § 2 ust.1.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałe po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) opóźnienie w stosunku do każdego z terminów określonych w § 3 ust. 8 i 10  w wysokości 

0,2 %  wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, 

3) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony Umowy zastrzegą 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

§ 6 Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem 

nieważności  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień 
sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów 

Łódzki Spółka z o.o.”. 
 
2.  Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy:  

− Załącznik nr 1 - parametry techniczne sprzętu. 
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3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy 

lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego  

i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J  Ą C Y : 
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Załącznik nr 1 do umowy nr …………/ZP-U/2019 
 

  

 

 

 

 

 

Parametry techniczne sprzętu: 

 

 1. Agregat prądotwórczy 

 

Producent……………., Model……………… 

Ilość: 1 sztuka 

Rok produkcji :  2018 lub 2019                                                                       

Fabrycznie nowy 

Moc podstawowa (P.R.P) – od 58 do 62 kVA / 47-52kW 

Moc rezerwowa (E.S.P.) – od 64 do 66 kVA /51-54 kW 

Natężenie znamionowe  (P.R.P.) – od 85 do 90 A 

Poziom mocy akustycznej na  7m od 60 do 68 dBA 

Napięcie (V) – 400/230V 

Zabezpieczenie główne agregatu (A) – 100A 

Paliwo: diesel 

Agregat powinien być w obudowie wyciszonej w wersji na przyczepie dwuosiowej, na kołach  

z homologacją drogową. 

 

 

 


