Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa – wzór

zawarta w dniu

…………………….

pomiędzy

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło Katowice-Giszowiec,
„Zamawiającym”

reprezentowanym przez

1. ………………………………………….
2. ………………………………………….

z siedzibą

ul. Gościnna 8, 40-477, Katowice.

…………………………………….
a

zwana w dalszej części „Wykonawcą”
reprezentowana przez:
……………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………..

na podstawie

dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w
trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy: ZP/01/2020.
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

dotycząca

Postępowania przetargowego pn.: Zakup i dostawa dwóch
samochodów 9 – osobowych (mikrobusów) na potrzeby uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Katowicach – Giszowcu oraz
uczestników zajęć Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej w Katowicach
– Giszowcu
§1

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup i dostawa samochodu 9 – osobowego (mikrobusu) –
Zakres…………….., zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą złożoną w postępowaniu nr
ZP/01/2020.
2. Wykonawca zgodnie z ofertą, oferuje samochód osobowy: marki … model …, rok produkcji
……. bez wad fizycznych i prawnych, nieobciążony prawami osób trzecich i uszkodzeń.
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby
Zamawiającego za pomocą autotransportera lub lawety, w godzinach 8.00 – 16.00 w dni
robocze od poniedziałku do piątku. Samochód musi zostać dostarczony wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia samochodu przez Zamawiającego.
Koszty transportu, w tym koszty ubezpieczenia pojazdu podczas jego transportu ponosi
Wykonawca.
4. Wykonanie dostawy samochodu wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji
potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym dostawy samochodu „bez
zastrzeżeń” podpisanym przez
Zamawiającego. Protokół będzie stanowił podstawę
wystawienia faktury przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy.
5. Protokół zdawczo-odbiorczy dostawy samochodu, o którym mowa w ust. 4 będzie zawierać:
opis pojazdu (numer VIN, początkowy stan licznika), dane Zamawiającego Wykonawcy oraz
termin odbioru.
6. Wraz z przekazaniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.:
a) dwa komplety kluczyków, piloty,
b) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
c) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
d) książkę przeglądów serwisowych,
e) świadectwo homologacji,
f) wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu,
g) wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, tj. dostarczyć pojazd do siedziby
Zamawiającego tj. w Katowicach ul. Gościnna 8, w terminie określonym w § 2.
§2
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
………………………………………. –
zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie później jednak niż do 23.12.2020 r..
1.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie na kwotę brutto
..................zł (słownie:……………………………..................), w tym:

2.

Wykonawca wystawi fakturę VAT za dostawę samochodu na Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice-Giszowiec, ul. Gościnna 8,
40-477 Katowice, NIP: 9541026240

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w złotych polskich.

4.

Płatność będzie dokonana przelewem w terminie do 7 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego na adres: 40-477 Katowice,
ul. Gościnna 8.
Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje
się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.

5.
6.

Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.

Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od
dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

8.

Wykonawca nie może dokonać cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

1.

§4
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia sporządzenia protokołu
potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy na okres:
a) min 24 miesiące na silnik i podzespoły mechaniczne - bez limitu kilometrów,
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b) min 72 miesiące na perforację nadwozia,
c) min. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą
d) min. 12 miesięcy – assistance producenta – w razie awarii bezpłatne holowanie do
serwisu marki na terenie całego kraju.
2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z samochodu.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie terminów podanych w dokumentach
gwarancyjnych.
5. Warunkiem gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji zgodnie
z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.
6. Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się
usunąć priorytetowo (tzn. przyjmie samochód do serwisu, dokona niezbędnej diagnostyki w
dniu zgłoszenia przez Zamawiającego, czas naprawy nie może przekroczyć 72 godzin, termin
72 godzin liczony będzie tylko w dni robocze), a w uzgodnionych z Zamawiającym
przypadkach nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wykonania diagnostyki.
7. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń
wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakości

§5
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy
za każdy dzień, liczony od ustalonego w § 2 terminu.
2. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy strony uzgodnią termin ich
usunięcia jednak nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wykonawca zapłaci karę umowną za
opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% łącznego
wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia
liczonego od ustalonego terminu usunięcia wad.
3. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy tj. do
27.12.2020 r., Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego
terminu. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia umowy brutto.
4. W razie niewykonania usługi naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w §4 ust. 6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego
wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia.
5. W razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy, z powodu
okoliczności, za które Wykonawca odpowiada, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umowy brutto o którym mowa w § 3 ust
1 umowy.
6. Odstąpienie może zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny
uzasadniającej odstąpienie.
7. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Zamawiający będzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej
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przez wykonawcę.

1.

§6
Wykonawca informuje, że powierzy Podwykonawcom części zamówienia wskazane
w złożonej ofercie (jeżeli dotyczy).

2.

Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części
zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne.

3.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

4.

Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy.
§7

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
c)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W ww. przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
4.

Odstąpienie lub rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8

1. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2, w przypadku zaistnienia, po
zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec
łączącej Strony więzi prawnej:
- o 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.
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b)

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku
wystąpienia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki
podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa

c)

jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika z faktu, że przedmiot umowy, określony
w ofercie Wykonawcy, z uwagi na postęp technologiczny został wycofany z produkcji.
Wówczas zastępuje się go produktem nowszym, o funkcjonalności i wydajności nie
gorszej niż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej ofercie, przy
czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę.

d)

inne zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp.

2. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt b):
wynagrodzenie może zostać podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek Zamawiającego
lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w związku ze zmianą; wartość brutto może ulec zmianie o wartość
podwyższenia/obniżenia podatku od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu
zmienionej stawki.
§9
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony oddają
pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądowi
powszechnemu.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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