Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Umowa nr 032…...2018
zawarta w dniu ……………………… r. we Włoszakowicach pomiędzy:
Gminą Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice,
NIP 697 22 66 160, REGON 411050698,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Włoszakowice – Stanisława Waligórę,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Moniki Ławeckiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…....................................................................................................................,
reprezentowanym przez:
…..................... – ….........................,
zwaną dalej „Wykonawcą”.

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie
zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego samochodu
9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
marki ………………………….. model…………………….. rok produkcji……………………

nr nadwozia ……………………………………………,o dopuszczalnej masie całkowitej do
…………

kg,

posiadającego

fabryczną

homologację

w

ramach

"Programu

wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D współfinansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
potrzeby

Środowiskowego Domu Samopomocy im. Wernera Kenkel we

Włoszakowicach.
2. Wykonawca oświadcza, że pojazd będzie posiadał stosowną homologację
dopuszczającą pojazd do ruchu, będzie w stanie kompletnym, nieuszkodzonym i
gotowym do eksploatacji.
3. Szczegółowy opis parametrów samochodu wymienionego w ust. 1 określa dział III
pkt 3 Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy zgodny
z zaoferowanym w złożonej ofercie o parametrach technicznych, jakościowych,
eksploatacyjnych odpowiadających parametrom określonym w dziale III pkt 3
Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego
własnością, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego
postępowania sądowego ani egzekucyjnego ani przedmiotem zabezpieczenia.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy najpóźniej do dnia 10
kwietnia 2018r.
2. O terminie rozpoczęcia dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na dwa
dni robocze przed jej wykonaniem.
3. Pojazd

zostanie

dostarczony

do

siedziby

Zamawiającego,

tj.

ul.

Karola

Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
4. Za dzień dostarczenia przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym podpisany
zostanie bez zastrzeżeń protokół odbioru. Z chwilą odbioru przechodzą na
Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
5. Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) Homologację fabryczną
b) Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim
c) Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu
d) Książkę przeglądów serwisowych
e) Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
f) Fakturę VAT
g) Dokument potwierdzający posiadanie akcyzy
h) Kartę pojazdu
i) Oświadczenie o zapewnieniu sieci zbierania

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, zgodnie ze złożoną ofertą
w

wysokości:…........……………..…………………………………….

zł

brutto

(słownie:………..…………………....………….…….…….…….…….…..…….…), w tym podatek VAT 23 %
w wysokości …………………………………………… zł (słownie:……………………………………………………).
2. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, jakie poniesie on z tytułu
należytej
oraz

oraz

obowiązującymi

zgodnej

z

przepisami

opisem
realizacji

przedmiotu
zamówienia

w

zamówienia
szczególności:

wszystkie obowiązujące w Polsce opłaty celne, podatki (włącznie z podatkiem
VAT), inne opłaty oraz upusty i rabaty, jakich Wykonawca zamierza udzielić
Zamawiającemu.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony bez zastrzeżeń
protokół odbioru przedmiotu umowy, potwierdzający prawidłową i zgodną z
wymaganiami Zamawiającego realizację zamówienia. Odbiór nastąpi w obecności
przedstawiciela Wykonawcy oraz zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§4
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy
określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i ponosi wszelkie zobowiązania z tego
tytułu wynikające.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy określony w
§ 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą:
a) ………………. miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne,
mechaniczne – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy;
b) ……………….. miesięcy na perforację nadwozia – bez limitu kilometrów licząc od
dnia dostawy,
c) …………………. miesięcy na powłokę lakierniczą – bez limitu kilometrów licząc od
dnia dostawy.
3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez strony protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.
4. Warunki gwarancji zostaną szczegółowo określone w książce gwarancyjnej wraz
ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 2 i 3.
5. Każda naprawa gwarancyjna wydłuża okres gwarancji pojazdu o czas trwania
naprawy.
6. W razie ujawnienia wady w samochodzie w okresie gwarancji Sprzedający jest
zobowiązany usunąć wadę nieodpłatnie w terminie do 5 dni od zawiadomienia go
o wadzie przez Kupującego. Termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych
tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody
Zamawiającego.
7. Usunięcie wad po terminie określonym w ust. 6 oznacza wykonanie przedmiotu
umowy z opóźnieniem i jest podstawą do naliczenia kar umownych.
8. Na okres przeglądów serwisowych i napraw gwarancyjnych Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy samochód zamienny o parametrach
zbliżonych do przedmiotu umowy.

9. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć
wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli
reklamacja okaże się uzasadniona koszt przeprowadzenia ekspertyzy pokryje
Wykonawca.
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień
z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi.

§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych w wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
za każdy dzień opóźnienia;
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru w wysokości
200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu (liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad).
d) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 200,00 zł za
każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu (liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad).
3. Strony

zastrzegają

sobie

prawo

dochodzenia

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

potrącania

kar

umownych

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

z

§6
1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli
druga strona narusza w sposób istotny postanowienia umowy.
2. Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się, w szczególności następujące
przypadki:
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza przedmiotu zamówienia,
pomimo wezwania ze strony Zamawiającego,
b) Wykonawca dostarcza pojazd, który nie odpowiada parametrom określonym
w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

§7
1. Osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy jest
Pani Mariola Żołędziejewska– Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im.
Wernera Kenkel we Włoszakowicach.
2. Osobą wyznaczoną do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy
jest………....…………….……….………….……….………..

§8
1. W

sprawach

nieuregulowanych

postanowieniami

niniejszej

umowy

mają

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

§9
1. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – oferta

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

