Załącznik nr 5
UMOWA Nr …………. (wzór)

Zawarta w Bobrownikach dnia …………………2019 roku pomiędzy:
Gminą Bobrowniki 87 - 617 Bobrowniki ul. Nieszawska 10, 
reprezentowanym przez:
Jarosława Jacka Poliwko 			– Wójta Gminy Bobrowniki,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	– Pawła Grudowskiego, 	

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a 
firmą 	z siedzibą w ……………..……………..…………………….
NIP………………………, zarejestrowaną w …………………………… reprezentowaną przez:……………….…………
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

w wyniku przeprowadzonego postępowania (nr UG.ZP.271.PN…….2019) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843.), 
zwanej dalej „ustawą”,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot i czas trwania umowy.
Przedmiotem Umowy jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego z możliwością  wykupu fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2019 roku koparko-ładowarki (przedmiot leasingu) model……………………
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 4  lat 
Wykonawca zobowiązuje się nabyć na własność i oddać Zamawiającemu do używania fabrycznie nową koparko-ładowarkę  o parametrach technicznych, konstrukcyjnych 
i funkcjonalnych oraz wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej umowy pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, a Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiot leasingu po upływie 
48 miesięcy.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczona w ramach Umowy koparko-ładowarka  będzie w pełni sprawna i wolna od wad uniemożliwiających jej użycie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2. Wartość umowy
Wartość umowy wynosi..............................…………. zł brutto (słownie: ………………….………………………………………….............................………………)
 i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie
 z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i jego zarejestrowaniem. Wartość umowy nie obejmuje kwoty wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej ………………... wartości koparko-ładowarki.
Wartość wykupu przedmiotu leasingu  stanowiącej …………... wartości przedmiotu umowy wynosi ………….. PLN brutto (słownie: …………………………………………………………). Zasady „prawa nabycia” opisane są w § 9 umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu przedmiotu leasingu, Wykonawca na ostatni dzień umowy leasingu wystawi fakturę VAT z wartością, o której mowa 
w ust. 2, z terminem płatności …………... dni i przekaże ją do Zamawiającego celem realizacji. 
	Wykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu leasingu przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni dokumenty, stwierdzające przeniesienie własności na Zamawiającego.

W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt:
	leasingu;
	transportu koparko-ładowarkido miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz 
z załadunkiem i rozładunkiem;

pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
	Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na osobę  trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.


§ 3. Termin i dostawa przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu w terminie do dnia 31.12.2019r.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym  wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy pojazdów  pisemnie na adres: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrownki.
Strony ustalają, że dostawa przedmiotu leasingu zostanie dokonana do siedziby Zamawiającego.
	W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. 
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności:
	kartę gwarancyjną pojazdu;

instrukcję obsługi pojazdu  i wyposażenia (w języku polskim);
wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim;
dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin.
	Dostawa i odbiór pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,.
	W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w SIWZ, Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych,licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo–odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie leasingu podczas jego odbioru lub w innym uzgodnionym przez strony terminie, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia przedmiotu zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
	Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru stanowić będzie dowód przekazania przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku.


§ 4. Miejsce realizacji zamówienia
Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
	Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego określonej w § 4 ust. 1 min. umowy, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia koparko-ładowarki.
	Za dotrzymanie terminu dostawy określonej w § 3 ust. 1, przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego - bez zastrzeżeń.


§ 5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej zgodnie z zapisami SIWZ, liczonej 
od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
	W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdów będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojazdach Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 48 godzin, licząc od przekazania Wykonawcy pisemnej reklamacji (dopuszczalna droga e-mailem złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 9)
	W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności opisanych 
w ust. 3 okres gwarancji (na wymienione części i elementy) biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej każdego pojazdu. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
	   Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad wskazanych
 w ust. 3  na pisemny wniosek (dopuszczalna droga e-mailem) Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy, za zgodą Zamawiającego..  
	Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują one wady, Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie 48 godzin, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji. Termin ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w pkt. 5.
	W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla Stron.
	W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w pkt 7, wynikać będzie, że Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte gwarancją, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający.
Reklamacje, o których mowa w pkt 3 i 6, Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę e- mail) 

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu koparko-ładowarki wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany    ponieść w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w wysokości: ………...................... zł brutto (słownie: ………………… …), w tym:
	 koszty z tytułu wpłaty wstępnej w wysokości ……...% wartości przedmiotu leasingu, stanowiącej kwotę brutto w wysokości  …………….. zł (słownie: ……………………………………….…), w tym podatek VAT wg stawki …… w wysokości ……….. zł;
	koszty z tytułu  równych rat leasingowych (uwzględniające wszystkie koszty  przedmiotu leasingu) (……. rat) po ……………zł, łącznie  w kwocie …..….. zł brutto (słownie: …………………………………………), w tym podatek VAT wg stawki …… %  w wysokości ……….. zł; 

	Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: 

	Zamawiający dokona opłaty wstępnej stanowiącej 20% wartości przedmiotu zamówienia, pomniejszonej o kwotę wartości przyjmowanej od Zamawiającego 
w rozliczeniu używanej koparko-ładowarki KOMATSU rok produkcji 2006, pojemność i moc silnika – 4.485cm 3 , liczba osi – dwie, ilość  przepracowanych  motogodzin (na dzień 29 października 2019r) – 10233.  tj. kwotę brutto: ……………..zł po zawarciu umowy na podstawie wystawionej faktury VAT, 
w terminie do ……. dni od dnia podpisania umowy, pod warunkiem otrzymania faktury VAT przed upływem tego terminu.
	Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingowych za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od daty podpisania protokołu z jego odbioru (opłata wstępna nie jest traktowana jako rata i nie należy wliczać jej do okresu finansowania).

Zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych, równych rat leasingowych będzie następowała na podstawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, przed upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Harmonogram finansowy, który zawiera kwoty rozbite na spłacany kapitał, odsetki i podatek oraz termin zapłaty sporządzi Wykonawca.


§ 7. Kary umowne
1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:
a. 	Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3 % ceny brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji; wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przekraczać 20 % wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
b.	Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną wysokości 20 %  wysokości wynagrodzenia 	należnego Wykonawcy w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia uważa się za niewykonany jeżeli wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1, lit. a. przekroczy kwotę 20 % wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego w SIWZ terminie.
c.	Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2.	Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
3.	Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych  za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8. Zobowiązania Stron
Wykonawca zobowiązuje się:
	informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez organy lub osoby trzecie, dotyczących przedmiotu leasingu lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub przedmiocie leasingu, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania zapytania. Wykonawca jest także zobowiązany do informowania Zamawiającego o zakresie i treści udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym przekazał informację temu organowi lub osobie trzeciej;

nie obciążać przedmiotu leasingu prawami na rzecz osób trzecich;
	nie przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
	Zamawiający zobowiązuje się:

	korzystać z przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z jej  przeznaczeniem;
	 utrzymywać przedmiot leasingu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do jego zachowania w stanie nie pogorszonym;

ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem koparko-ładowarki;
nie dokonywać przebudowy przedmiotu leasingu;
informować Wykonawcę o ujawnionych w przedmiocie leasingu wadach.
	Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia tabeli opłat i prowizji na podstawie której Zamawiający będzie regulował inne zobowiązania wynikające z przedmiotu umowy w przypadku ich wystąpienia. 


§ 9. Prawo nabycia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia przedmiotu leasingu za cenę określoną 
w ofercie.
	Po upływie podstawowego okresu umowy (tj. 48 miesięcy ) umowy leasingu Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu  leasingu za 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu, pod warunkiem, że: nie później niż 30 dni przed planowanym wykupem  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze nabycia przedmiotu leasingu.; Zamawiający nie będzie zalegał z zapłatą żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu niniejszej umowy. 
Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu nastąpi na podstawie:
	pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania 
z prawa nabycia,
	na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej Umowie,

oferty Wykonawcy.
	Z tytułu skorzystania z prawa nabycia Zamawiający dokona zapłaty stanowiącej 1 % wartości wykupu przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do ………..…. dni od dnia dostarczenia faktury.
	Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu skorzystania z prawa nabycia, Wykonawca dokona przeniesienia własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego 
	W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa nabycia Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do odbioru przedmiotu leasingu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia umowy.


§ 10. Odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy 
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.
	W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 
nie przestrzegania przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 3 Zamawiający jest zwolniony 
z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie istniejącym w dacie zwrotu.
Umowa wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta bądź  w przypadku skorzystania z możliwości prawa wcześniejszego wykupu przez Zamawiającego nie szybciej niż po 36 miesiącach od dnia jej zawarcia. 
W przypadku nieskorzystania  przez Zamawiającego z możliwości wykupu przedmiotu zamówienia po rozwiązaniu umowy Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym a noszącym jedynie normalne ślady użytkowania. 
Rozwiązanie Umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod  rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim przypadku zmiany w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto.

§ 11. Adresy do korespondencji 
Wszelka korespondencja miedzy Stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
	 dla Zamawiającego:

Gmina Bobrowniki  ul. Nieszawska 10, 87 – 617  Bobrowniki
   	tel.: (54) 230 51 32, e-mail: inwestycje@ugbobrowniki.pl znak sprawy: ............     b. dla Wykonawcy:
     Pan/Pani (imię i nazwisko)……………………………………………………….
     Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………
     Adres………………………………………………………………………………
     tel. …………………… faks …………………, e-mail: …………………………
2.  Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach 
    adresów do doręczeń. 

§ 12. Spory
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
	W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 	oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 13.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).







WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY













