Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Umowa Nr ………………………..

Zawarta w dniu ............................... w Olsztynie, pomiędzy:
1) Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Żołnierskiej nr 27 w Olsztynie (10-560), zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS:
0000014834, REGON: 510162819, NIP: 739-11-65-481, reprezentowanym przez:
.............................................. – ………………………………
zwane w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
2) ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.............................................. – ………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
razem nazywani „Stronami”
o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr …………………..) pn. „Dostawa jednego,
fabrycznie nowego 9-osobowego (8+1) samochodu osobowego, typu mikrobus, na
potrzeby Domu Rodzinnego DPS „Zielone Wzgórze” w Olsztynie”.

§1
1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sprzedaży i dostawie jednego, fabrycznie
nowego pojazdu marki. . . . . . . . . . . . . model . . . . . . . . . . . . rok produkcji. . . . . . . . , wraz
z wyposażeniem dodatkowym zgodnym z zakresem rzeczowym, który określa
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunków zamówienia (SIWZ) oraz oferta przetargowa Wykonawcy – stanowiące
załącznik do niniejszej umowy.
2. Za fabrycznie nowy pojazd uznaje się pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
wolny od wad konstrukcyjnych, wyprodukowany w 2019 r.
3. Samochód na kołach (oponach letnich) zostanie dostarczony do zamawiającego na koszt
i ryzyko wykonawcy, na adres 10-828 Olsztyn, ul. Traktorowa 35 lub inne wskazane przez
Zamawiającego miejsce na terenie miasta Olsztyna - w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
4. Wraz z pojazdem zostaną przekazane:
1) książka gwarancyjna pojazdu w języku polskim;
2) karta pojazdu;
3) dwa składane kluczyki do pojazdu;
4) instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych
w języku polskim;
5) dokumentację umożliwiającą pierwsze zarejestrowanie pojazdu.
5. Zakup przedmiotu umowy jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami
III”, obszar D.
6. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu
koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy.
§2
Wykonawca oświadcza, że:
1) pojazd

jest

fabrycznie

nowy,

w

pełni

sprawny,

nie

używany,

wolny

od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich roszczeń osób trzecich
oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz będzie odpowiadać wymaganiom
Zamawiającego określonym szczegółowo w OPZ i w SIWZ;
2) względem pojazdu nie toczy się żadne postępowanie;

3) wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego modelu pojazdu, które nie zostały
wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, nie są gorsze niż w standardowej wersji
tego modelu dostępnej w ofercie publicznej;
4) pojazd spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022
z późn. zm.), a także w innych aktach wykonawczych;
5) pojazd spełnia wszystkie warunki niezbędne do pierwszej rejestracji i posiada
odpowiednią i niezbędną do tego celu dokumentację;
6) zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z SIWZ, ze złożoną ofertą, z należytą
starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają jako obowiązującą formę wynagrodzenia,
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………PLN netto + VAT w kwocie . . . . . . . . . ,
czyli . . . . . . ..PLN brutto (słownie złotych brutto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty wykonawcy
(bezpośrednie i pośrednie), niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym zysk wykonawcy, wszystkie przewidziane prawem podatki
i opłaty (w szczególności podatek VAT), koszty transportu pojazdu do siedziby
zamawiającego, koszty opracowania i dostarczenia dokumentacji technicznej pojazdu oraz
jego wyposażenia, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływaniem innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Wysokość wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczna
i wykonawca oświadcza, że uwzględnił w niej wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia
ryczałtowego brutto.
4. W razie wzrostu kosztów wytworzenia lub ceny nabycia pojazdu, różnica pomiędzy
kosztami wytworzenia lub ceną nabycia pojazdu a ceną pojazdu złożoną przez wykonawcę
w ofercie, obciąża wykonawcę.

5. W przypadku wzrostu podatku od towarów i usług wynagrodzenie ryczałtowe brutto,
o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie. W takim przypadku w celu zachowania ceny
oferty Wykonawca obniża odpowiednio cenę netto.
6. Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy
wskazane w wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury stanowi protokół odbioru, podpisany
bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy.
8. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 7 nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotu dostawy, w tym
niezgodność z kryteriami opisanymi w OWZ, SIWZ i ofercie Wykonawcy.
§5
Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu
umowy:
1) ze strony Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . ;
2) ze strony Zamawiającego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tel. . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . .
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do 15 lipca 2019 r. – nie
wcześniej jednak niż 1 lipca 2019 r.
2. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez
przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
3. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny
od usterek.
4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada
opisowi zawartemu w OPZ, SIWZ lub ofercie, Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy
na zgodny z opisem przedmiotu umowy.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 zostanie sporządzony protokół stwierdzający
stwierdzone usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy.
Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron. Protokół podpisują przedstawiciele obydwu stron.
§7
1. Wykonawca zapewnia objęcie pojazdu gwarancją producenta, na okres:
1) na silnik, wszystkie elementy i podzespoły mechaniczne, elektroniczne, elektryczne,
hydrauliczne/pneumatyczne,

źle

zmontowane

elementy,

które

wpływają

na

nieprawidłowe funkcjonowanie auta lub są przyczyną awarii innych podzespołów lub
szybszego zużywania się części – bez jakichkolwiek wyłączeń z ochrony gwarancyjnej
poszczególnych elementów, podzespołów (w tym dodatkowych stopni przy drzwiach
przesuwnych po obu stronach pojazdu) oraz ograniczeń kwotowych, z limitem
przebiegu do 300 tysięcy km: .…………;
2) na powłokę lakierniczą (bez limitu przebiegu) – ……….;
3) na perforację nadwozia (bez limitu przebiegu) – ……..... ,
- licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w tym za wady ukryte
oraz wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość
użytkową i estetyczną.
3. Wykonawca

zapewnia

Zamawiającemu

dokonywanie

napraw

gwarancyjnych

w autoryzowanych stacjach obsługi na terenie Olsztyna.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących z gwarancji, jest
uzależnione od przestrzegania przez Zamawiającego terminów wykonywania przeglądów
okresowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwszy przegląd okresowy powinien nastąpić
dopiero po upływie 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia, a kolejne przeglądy będą
dokonywane nie częściej niż 1 raz w roku lub po przejechaniu każdorazowo 30 tyś. km.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia każdorazowo reklamacji dostarczonego
pojazdu, jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
6. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy w okresie gwarancji) nastąpi niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia
wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.
8. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej
korzystne niż zapisy zawarte w umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy
9. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego pojazdu.
10. 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.
11. W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w ust. 10, 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.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego umową
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
zobowiązań wynikających z umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
kar umownych.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia
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 takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
1) kiedy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;
2) kiedy zostanie nadany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia;
4) nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się
do usunięcia;
5) stwierdzenia przez Zamawiającego, że realizacja przedmiotu umowy w terminie
określonym w § 6 ust. 1 jest zagrożona bądź niemożliwa;
6) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawcy, skutkującej brakiem
/ zmniejszeniem dofinansowania z PFRON/Powiat Olsztyński.
3. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie
oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu
w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia
w zakresie kar umownych.
§ 10
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 P.z.p. przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
1) zmianie terminu realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego w przypadku przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, jeśli zmiana terminu realizacji nie spowoduje utraty
/ zmniejszenia dofinansowania z PFRON/Powiatu Olsztyńskiego;
2) zmianie przedmiotu umowy – jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem
zmiany przepisów prawa;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
lub zaleceń PFRON/Powiatu Olsztyńskiego;
4) zmianie przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy zostaną zmienione parametry
(wyposażenie) nieistotne dla realizacji zamówienia pod warunkiem zapewnienia przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych.
5) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie
w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich
uzasadnienie.
3. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, dokonanej
w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych wraz z przepisami dotyczącymi
zamówień publicznych obowiązującymi w Unii Europejskiej.
2. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z zawarciem lub
wykonaniem umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

……………………………….

Wykonawca:

……………………………….

