Załącznik nr 5 do specyfikacji
znak.spr. FZP.ZP.271.11.2014
Wzór umowy
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC
MIĘDZY REGIONAMI II W OBSZARACH D”

UMOWA NR ........ /14
dnia ..…………………….. 2014 r. we Kawęczynie, pomiędzy:
…............................................................., NIP: …............................. ,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
............................................................................................................. ,
przy kontrasygnacie
............................................................................................................. ,
a
………………………………………………………..……………….. ,
NIP: ………………………..................................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………. ,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), została zawarta
umowa następującej treści:
§ 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu samochodu osobowego,
fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, o liczbie miejsc 9, przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Gminy
Kawęczyn; tj. dostawę samochodu osobowego, marki/model ……………….........................
……, o parametrach techniczno-eksploatacyjnych zgodnych ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część
niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do
zapłaty umówionej ceny.
§ 2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – .................................................... 2014 r.
§ 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu
umowy kwotę wyrażającą się ceną brutto (z podatkiem VAT):
brutto: ..................................................................................................................................... zł,
słownie: ………..............................................................................................................……zł,
w tym:
netto: ....................................................................................................................................... zł,
słownie: ................................................................................................................................... zł,
podatek VAT: ........... % ........................................................................................................ zł,
słownie: .................................................................................................................................. zł.
§ 4.1. Odbiór samochodu nastąpi
wskazanym przez Zamawiającego.

protokółem

zdawczo-odbiorczym,

w

miejscu
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2. W przypadku ujawnienia wad samochodu w chwili odbioru, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni samochód wolny od wad.
3. Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu niezbędne dokumenty umożliwiające rejestrację i dopuszczenie do ruchu
w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez
Zamawiającego (kartę pojazdu), oraz:
• świadectwo homologacji,
• instrukcję obsługi w języku polskim,
• deklarację zgodności CE w języku polskim,
• kartę gwarancyjną.
4. Wykonawca na koszt własny zapewni przeszkolenie obsługi Zamawiającego, celem
prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
§ 5.1. Należność płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury na Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony przez
Wykonawcę i Zamawiającego, o którym mowa w § 4.
§ 6.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji na przedmiot
umowy:
- na podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, licząc od daty
odbioru pojazdu przez Zamawiającego,
- na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata, licząc od daty odbioru pojazdu przez
Zamawiającego,
- na perforację nadwozia - minimum 12 lat, licząc od daty odbioru pojazdu przez
Zamawiającego,
z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielanej
przez producenta pojazdu.
2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane dla jej zachowania,
a w szczególności konserwacja, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez
autoryzowany serwis (ASO) wskazany przez Wykonawcę.
3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne
i serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego pojazdu.
4. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach
przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni, od dnia pisemnego zawiadomienia przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
6. W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest
do wymiany pojazdu na nowy bez wad.
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7. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się
do wysłania serwisu w ciągu 24-ech godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego
oraz usunięcia awarii w czasie do 48 godzin.
§ 7.1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy
będą kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązany
w następujących przypadkach:

jest

do

zapłaty

Zamawiającemu

kar

umownych

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,
2) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w wysokości 0,5%
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 4
ust. 2 niniejszej umowy,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości
10% wartości umownej w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości poniesionej szkody.
§ 8.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale
podwykonawców:
1) ……………………………………………………………………………………………......
2) ……………………………………………………………………………………………......
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………..........
§ 9.1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w szczególności
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy;
4) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować
zmianę koszów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
zapłaconego przez Wykonawcę;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
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gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania
siły
wyższej,
uniemożliwiającego
wykonanie
zamówienia
w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy.
a)

2. Istotne zmiany umowy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 1 dopuszczalne
są tylko pod następującymi warunkami:
1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4);
2) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 10. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo sąd powszechny.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121,
ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§ 12. Umowa obowiązuje z dniem jej podpisania.
§ 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

