Załącznik 4

UMOWA (wzór)
Umowa została zawarta w ramach zamówienia publicznego z wyłączeniem procedur określonych
przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi
zmianami (Dz.U z 27 września 2019 roku poz. 1843) w związku z artykułem 4 pkt 8.
Zawarta w dn. …………………………………………w Stanisławowie pomiędzy:
Fundacją „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych z
siedzibą w Stanisławowie 9, 09-210 Drobin, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Władysława Malenta- Kierownika Zakładu na podstawie pełnomocnictwa,
A
Firmą……………………………..z siedzibą w…………………………………………, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści

§1
Przedmiotem umowy jest zakup samochodu 9-cio osobowego na potrzeby dowozu pracowników
Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy ( załącznik nr 1) oraz
specyfikacją konfiguracji wyposażenia dla oferowanego pojazdu ( załącznik nr 5).
§2
1. Termin dostawy samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy ustala się na
maksymalnie 100 dni kalendarzowych.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia z
wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru,
a Zamawiający odbierze pojazd osobiście w siedzibie Wykonawcy.
3. Wykonawca przekaże:
3.1. Kartę pojazdu.
3.2. Świadectwo homologacji.
3.3. Instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim.
3.4. Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych
§3
1. Kompletność przedmiotu umowy, jego jakość oraz zgodność z ofertą potwierdzona zostanie
w protokole odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód jest:
a. Niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę
lub
b. Posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia / użytkowania.
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający
przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy jego odbioru z
określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia nowego, wolnego od wad.
3. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy
Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy jego odbioru wraz z
określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia nowego, wolnego od wad.
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne za realizację całości przedmiotu
zamówienia w łącznej kwocie……………………………PLN netto +podatek VAT……..% w kwocie
………………………PLN, co daje brutto …………….PLN
(słownie:…………………………………………………………………………………….).
2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura bez zastrzeżeń podpisana przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wystawiona po dokonaniu
protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Należność będzie płatna jednorazowo.
4. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Termin zapłaty ustala się na 7 dni od daty otrzymania faktury przez płatnika.
6. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy.
§5
1. Wykonawca na zakupiony samochód udziela następującej gwarancji i rękojmi.
- minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów,
- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
- minimum 5 lat gwarancji na perforację nadwozia.
2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez
zastrzeżeń.
3. Uprawniony do załatwiania wszelkich spraw związanych z obsługą i naprawami samochodu
jest wskazany przedstawiciel Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązania umowy z należytą starannością
profesjonalisty właściwą w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, prawidłowe
funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodniez wymaganiami Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań umowy osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca przy

wykonaniu przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i
terminowe wykonanie zobowiązań umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania
zobowiązań umowy przez zatrudnione do jej wykonania osoby.
§7
1. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roszczeń
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu do serwisu naprawczego we własnym
zakresie i na swój koszt.
3. W okresach gwarancyjnych określonych w §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych zakupionego samochodu lub wymiany
uszkodzonych części na nowe- w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni od
chwili zgłoszenia, jeżeli uszkodzenia nie powstały z winy Zamawiającego.
4. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 3,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy samochód zamienny, o
parametrach zbliżonych do przedmiotu umowy.
5. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas trwania wady i naprawy.
6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy tego samego elementu
lub podzespołu, a wyrób nadal wykazuje wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Wykonawca dostarczy nowy wyrób wolny od wad.
§8

1.

2.

3.
4.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy, z tym, że kary te przyjmuje się z tytułów ustalonych w następujących
wysokościach.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a. Za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia – 1% całkowitego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.
b. za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca –
5 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający –
5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§9
1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 1-go
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu Cywilnego
oraz w punktach poprzednich stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od
dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:
a) Gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy
Wykonawcy.
b) Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał dostawy w ustalonym terminie z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
d) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w
realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 7 dni.
e) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
3.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty wystawionego
w terminie 30 dni po upływie terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie.
§10
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub
informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych
postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia
takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o
zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą
okoliczności wynikających z przyczyn losowych technicznych, administracyjnych, gospodarczych,
finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w
postanowieniach umowy zawartej z wykonawcą.
3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian
umowy dotyczących w szczególności:
a. Zmiany parametrów przedmiotów umowy na wyższe (korzystniejsze dla
zamawiającego) przy zachowaniu ceny określonej w umowie.
b. Zmiany siedziby jednej ze stron.
4. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie
netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującego w chwili powstania obowiązku podatkowego.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U z 27
września 2019 roku poz. 1843) i Kodeksu Cywilnego.

§12
1. Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a
także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią:
a. Załącznik nr 1- oferta Wykonawcy.
b. Załącznik 2 - Opis przedmiotu Zamówienia.
c. Załącznik 5 – specyfikacja konfiguracji wyposażenia oferowanego pojazdu.

