Nr PK/05/17
Modyfikacja zał. nr 5 do SIWZ
Umowa - wzór
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU,
UŻYWANEGO SAMOCHODU CI ĘŻAROWEGO SPECJALNEGO - ZAMIATARKI
DROGOWEJ DO, OCZYSZCZANIA ULIC NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) dokonuje się modyfikacji SIWZ w postępowaniu na
dostawę zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. .z o.o. w Raciborzu.
Modyfikacja zał nr 5 do SIWZ Umowa - wzór

Jest:
Preambuła:

zawarta w dniu............................................. w Raciborzu pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o z siedzibą w Raciborzu przy
ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Nr KRS 0000125096 Sąd Gospodarczy Gliwice
Kapitała Zakładowy Spółki 9 816 000 zł
Konto bankowe ING Bank Śląski Katowice O/Racibórz
49 1050 1328 1000 0004 0002 8791
§3 ust. 6:
6)Wykonawca oświadcza, ze zamiatarka z osprzętem i wyposażeniem nie ma wad prawnych, nie mają do
niego prawa osoby trzecie nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
§5 ust. 1:
Na zamiatarkę drogową udzielona zostanie Zamawiającemu Gwarancja zgodna z warunkami oferty
– ............. miesięcy, licząc od daty przekazania pojazdu,
§6 ust. 1a:
1)Sprzedający wraz z pojazdem przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi Zamawiającego n/w
dokumentację:
a) Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu;
§8 ust. 1:
1)Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 poz.
5).
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki. W przypadku zwłoki trwającej powyżej 14 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od umowy.
§8 ust.3:

3)Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną w przypadku
gdy powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych przypadkach, nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§9 ust. 1 i 2:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku
zapłaty kary umownej bądź też odszkodowania w razie wystąpienia okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć przed zawarciem umowy.
2) Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 14:

PK Sp. z o.o. informuje, że posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania
Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001, wobec tego Najemca w trakcie realizacji

niniejszej umowy zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania wymagań systemu
określonych w dokumentacji systemowej zamieszczonej na stronie www.pk-raciborz.pl zakładka
ISO 14001.
Po modyfikacji powinno być:
Preambuła:

zawarta w dniu............................................. w Raciborzu pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10,
mającym wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN
ISO 14001, NIP 639-00-01-529 REGON 272347774, Nr KRS 0000125096 Sąd Gospodarczy
Gliwice, Kapitała Zakładowy Spółki 9 816 000 zł, Konto bankowe ING Bank Śląski Katowice
O/Racibórz Nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791
§3 ust. 6:
6) Dostawca sprzętu złoży oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej umowy, ze zamiatarka z
osprzętem i wyposażeniem nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie nie jest
przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
§5 ust. 1:
„Na zamiatarkę drogową Wykonawca zapewni Zamawiającemu udzielenie gwarancji zgodnej z
warunkami oferty – ............. miesięcy, licząc od daty przekazania pojazdu”.
§6 ust. 1a:
1)Sprzedający wraz z pojazdem przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi Zamawiającego n/w
dokumentację:
a) Dowód rejestracyjny i wyciąg ze świadectwa homologacji.
§8 ust. 1:
1)Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 5% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 poz.
5).
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki. W przypadku zwłoki trwającej powyżej 14 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od umowy.
§8 ust.3:
usuwa się w całości
§9 ust. 1 i 2:
usuwa się w całości
§ 14:
usuwa się w całości
Prezes Zarządu
PK Sp.z o.o. w Raciborzu
Stanisław Mucha
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