Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR …………
(Projekt)

zawarta w dniu …………………………………….. roku, pomiędzy:
Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklanej nr 44, 83-334
Miechucino, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027416, NIP 589-17-44910, REGON 192557788, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
…………………………………………
……………………………………………
a
imię i nazwisko……………zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym nr…............,
seria………..wydanym przez……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………..na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........………..pod numerem
………..; numer NIP….…………; REGON……………, PESEL…………………………
lub
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy…………………., reprezentowanym przez:.
/zgodnie z KRS/
1………………………………………………….
2………………………………………………….
- [ zwanym dalej Wykonawcą],
[łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Strony]
zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony,
o następującej treści:
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1. Przedmiotem umowy jest dostawa (sprzedaż) jednego samochodu 9-cio osobowego na potrzeby
ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w miejscowości Szklana: (model, marka, typ)
…………………………..……..… ……………………………………………………….., zgodnie z ofertą przetargową
wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1 jest fabrycznie nowy,
wyprodukowany w 2014 roku, nie ma wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby
trzecie, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia, spełnia warunki
dopuszczenia do ruchu drogowego.
3. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy: spełnia wymagania
techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po
drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) oraz rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy, posiada homologację na pojazd 9-cio osobowy spełnia wymogi –
minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
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§1

4. Parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy zostały określone w załączniku nr 2
do niniejszej umowy – karta opisowa pojazdu.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 42 dni od dnia
podpisania umowy. Do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy ryzyko utraty lub
uszkodzenia samochodu spoczywa na Wykonawcy.
2. Podstawą stwierdzenia, że samochód jest zgodny z opisem określonym w załączniku nr 2 do
niniejszej – kartą opisową pojazdu będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół.
Podpisanie protokołu nie jest tożsame z odbiorem pojazdu. Podpisanie protokołu nastąpi nie
później niż 3 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów
niezbędnych do rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji w dniu podpisania
protokołu, o którym mowa w ust. 2.
4. Odbiór pojazdu nastąpi po dostarczeniu przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających
rejestrację pojazdu nie później jednak niż do 20.02.2014 roku. Wykonawca przekaże również:
książkę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem
dokumenty. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru.
5. Wykonawca zapewni odbiór samochodu w odległości maksymalnie 100 km od siedziby
Zamawiającego.
6. Samochód będący przedmiotem umowy będzie miał wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt
przegląd „zerowy”, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej samochodu.
7. Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu, że dostarczony pojazd posiada homologację na
pojazd 9-cio osobowy oraz, że spełnia wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji
spalin.
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1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje
wynagrodzenie w wysokości …….............. zł brutto (słownie: ............................................), w tym
podatek VAT w wysokości ……………………..zł (słownie:……………………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem
umowy, tj. wartości towaru oraz wymagane prawem podatki i opłaty.
3. Wykonawca wystawi fakturę na:
- Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklanej nr 44,
83-334 Miechucino, NIP 589-17-44-910.
4. Fakturę Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu, o którym
mowa w § 2 ust. 2, a w przypadku stwierdzenia usterek, po protokolarnym odebraniu ich
usunięcia.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktur VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy .
6. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki w zapłacie.
§4
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§3

gwarancja mechaniczna: …………………………..…………..…………………….
gwarancja na perforację nadwozia: ……………………………………….………….
gwarancja na powłokę lakierniczą: …………………..…….………….……………..
2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu
określonego w par. 2 ust. 4 niniejszej umowy.
3. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapewnia bezpłatnie, w
szczególności:
a) usunięcie (naprawę) wad (usterek) mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych samochodu,
b) „od zaraz” samochód zastępczy na czas naprawy bez limitu kilometrów, o parametrach nie
gorszych od zaoferowanego,
c) wymianę samochodu wadliwego na taki sam, nowy, wolny od wad (usterek) w przypadku, gdy
naprawa samochodu (usunięcie wad) nie jest możliwe lub zakres wad (usterek) jest na tyle
rozległy, że samochód winien być wymieniony na taki sam, nowy wolny od wad.
4. Wszelkie koszty ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistniałej wadzie przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od
dnia jej stwierdzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie
14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz w przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w
wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci odsetki za zwłokę w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad tkwiących w przedmiocie umowy Wykonawca zapłaci
odsetki za zwłokę, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za
każdy dzień, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo
żądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody.
§6
Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym
zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z późn. zm.). Zmiana
umowy dokonana z naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna.
2. Zgodnie z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w
następujących przypadkach:
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§7

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
• charakterze niezależnym od stron,
• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
• którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności,
• której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia.
b) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,
takich jak: wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po
rozpoczęciu realizacji umowy,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
d) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości,
które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza
jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub
Zamawiającego,
e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ- Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.
3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.2. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: prawa
polskiego dotyczące min.: prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§9
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§ 10
Załącznikami do umowy są:
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
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1. Niniejsza umowa wraz z dokumentami w niej powołanymi stanowią całość porozumienia
pomiędzy stronami w przedmiocie wykonania prac nią objętych.
2. Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron
umowy.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. karta opisowa pojazdu
ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA
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