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Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A NR ..../16
zawarta dnia ..... ....... 2016 r.
Przedmiotowa umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu
zamówienia publicznego na dostawę samochodu typu mikrobus, przystosowanego
9
osób,
w
tym
1
osoby
niepełnosprawnej
na
wózku
dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej,
w trybie przetargu nieograniczonego.

o udzielenie
do przewozu
inwalidzkim,
prowadzonego

Stronami umowy są :
ZAMAWIAJĄCY:
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
ul. Deotymy 41, 01-441Warszawa
Regon 011122045, NIP 527-21-28-691,
reprezentowany przez:
Ks. Stanisława Jurczuka - Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej
WYKONAWCA:
..................................................
ul. ..............., ....................., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w .............., pod numerem KRS .............., *// wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, pod nr ...............*// Regon ...................., NIP .....................
reprezentowany przez:
............................................................
Panią/Pana ............................................................

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.

Przedmiotem umowy jest dostawa jednego samochodu osobowego typu mikrobus marka
_____________ model ________ (zgodnie z ofertą Wykonawcy), przystosowanego do przewozu
9 osób, w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, dalej zwany „samochodem”.
WYKONAWCA zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz złożoną ofertą, do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU samochodu o parametrach
określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
WYKONAWCA oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu będącego przedmiotem
umowy, jest on fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2016 roku, kompletny, wolny
od jakichkolwiek wad i usterek oraz nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
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4.

Przedmiot umowy realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”.
§2
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO do spraw wykonania niniejszej umowy jest:
Ks. Stanisław Jurczuk tel. 22-837 42 61 e-mail: www.zamowienia@ksnaw.pl
2. Przedstawicielem WYKONAWCY do spraw wykonania niniejszej umowy jest/są: Pan/Pani
________________________, tel. ____________________, e-mail: ____________________
§3
OBOWIĄZKI STRON
1.

2.

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności:
1) ustalenie z przedstawicielem WYKONAWCY terminu dostarczenia samochodu;
2) odbiór i ocena prawidłowości funkcjonowania samochodu poprzez przeprowadzenie oględzin
zewnętrznych, uruchomienie i jazdę próbną;
3) ocena zgodności dostarczonego samochodu z SIWZ i niniejszą umową;
4) potwierdzenie odbioru samochodu oraz dokumentacji na protokole zdawczo-odbiorczym;
5) zapłata wynagrodzenia;
6) realizacja wszelkich innych obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy.
Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO określonymi
w SIWZ i niniejszej umowie;
2) ustalenie z upoważnionym pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO terminu dostawy;
3) przekazanie samochodu wraz z niezbędną dokumentacją, za protokołem zdawczo-odbiorczym;
4) dostarczenie wraz z samochodem następujących dokumentów:
a) homologacji umożliwiającej dopuszczenie pojazdu do ruchu na terenie RP, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
b) karty gwarancyjnej w języku polskim,
c) instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,
d) karty pojazdu
e) innych wymaganych prawem dokumentów,
5) bezzwłoczne dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury;
6) wszelkie inne obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy.
§4
TERMINY

1.

WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie nie później niż
do dnia ______________ (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
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2.

Jeżeli WYKONAWCA przekroczy termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 1,
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od realizacji umowy z winy WYKONAWCY; w takim
przypadku § 10 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
§5
WYNAGRODZENIE

1.

2.
3.
4.

ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY, za odebrany samochód wynagrodzenie zgodne
z ceną wynikającą ze złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty:
.................złotych brutto (słownie:........................................................................). Wynagrodzenie
zawiera należny podatek VAT, akcyzowy i inne składniki ceny wskazane w SIWZ.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy i nie może ulec zmianie.
WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może dokonać przelewu praw
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
Zatrudnienie wskazanych w § 7 przez WYKONAWCĘ podwykonawców nie może w żaden
sposób skutkować powiększeniem wynagrodzenia WYKONAWCY ponad kwotę określoną
w ust 1.
§6
PŁATNOŚCI

1.

2.
3.
4.

5.

ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za dostarczony samochód,
w następujący sposób:
a) ……...% wartości zamówienia tj……………….. płatnikiem będzie Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, w terminie do 30-01-2017 r.
b) ……..% wartości zamówienia tj…………………... płatnikiem będzie Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie, w terminie do 14-02-2017.
Dokumentem będącym podstawą do zapłaty będzie otrzymana przed terminem płatności
prawidłowo wystawiona faktura.
Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie podpisany, bez zastrzeżeń, przez upoważnionego
pracownika ZAMAWIAJĄCEGO protokół zdawczo-odbiorczy.
ZAMAWIAJĄCY nie zapłaci za samochód niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.
ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo zatrzymania płatności w przypadku stwierdzenia wad
w działaniu samochodu, nawet po podpisaniu protokołu przekazania zdawczo-odbiorczego,
do czasu ich usunięcia przez WYKONAWCĘ.
Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy WYKONAWCY
wskazany w fakturze VAT; za datę płatności strony uważają dzień obciążenia rachunku
bankowego płatnika, o którym mowa w ust. 1.
§7
PODWYKONAWCY

1.

WYKONAWCA powierza /nie powierza wykonanie części przedmiotu umowy
następującemu/cym podwykonawcy/om: (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
___________________________________(nazwa/firma), w zakresie _____________________
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2.
3.
4.
5.

6.

WYKONAWCA odpowiedzialny jest za działania i zaniechania podwykonawców i jego
pracowników w takim samym zakresie, jak za własne działania lub zaniechania.
WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych
poszczególnym podwykonawcom.
WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom.
Na potwierdzenie zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę, WYKONAWCA
zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o podwykonawstwo, przedłożyć
ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy, odpowiednio z podwykonawcą lub podwykonawcami
i z każdą zmianą podwykonawcy postąpić w ten sam sposób.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy obciąża WYKONAWCĘ.
Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela gwarancji:
1) mechanicznej ____ m-ce/y, lub przebieg ____ tys. km (w zależności, co pierwsze nastąpi)/ bez
limitu kilometrów (zgodnie z ofertą Wykonawcy), na wszystkie zespoły i podzespoły
samochodu obejmującą prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe
i fabryczne;
2) na powlokę lakierniczą ……m-ce/y, bez limitu kilometrów;
3) na perforację elementów nadwozia ……. m-ce/y, bez limitu kilometrów.
Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu zdawczoodbiorczego.
WYKONAWCA zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od
chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku gdy powyższy termin nie będzie mógł być zachowany
z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO i uzgodnienia z nim nowego terminu
naprawy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu oraz napraw
gwarancyjnych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
W okresie gwarancji WYKONAWCA pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części
objętych gwarancją; na zamontowane części udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji.
W okresie gwarancji WYKONAWCA zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe, wynikające
z zaleceń producenta. ZAMAWIAJĄCY poniesie jedynie koszty zużywających się w toku
normalnej eksploatacji materiałów eksploatacyjnych, takich jak: oleje, płyny, filtry, klocki
hamulcowe i opony.
Zmiany adaptacyjne samochodu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez
ZAMAWIAJĄCEGO w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ, nie mogą powodować utraty ani
ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
W części nieuregulowanej niniejszą umową mają zastosowanie warunki gwarancji zawarte
w karcie gwarancyjnej.
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§9
KARY UMOWNE
1.
2.

3.

4.
5.
6.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez WYKONAWCĘ.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, gdy ZAMAWIAJĄCY
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA;
2) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za niedostarczenie
dokumentów wymaganych w § 3 ust. 2 pkt 4, stanowiących podstawę rejestracji samochodu;
3) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia usunięcia
usterek i wykonania napraw gwarancyjnych, jeśli zostanie przekroczony termin, o którym
mowa w § 8 ust. 4.
W przypadku dostarczenia pojazdu zastępczego na czasookres usunięcia usterki
ZAMAWIAJĄCY odstąpi od kar umownych z tego tytułu.
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO, innych niż określone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
WYKONAWCA wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego
mu wynagrodzenia.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
W razie nieuzasadnionych opóźnień w zapłacie za wykonany przedmiot umowy WYKONAWCY
przysługuje prawo do obciążenia ZAMAWIAJĄCEGO ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Podstawą do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, jest niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy. Odstąpienie winno nastąpić na piśmie w terminie 10 dni od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, przy czym nie może ono nastąpić później niż
do dnia zakończenia umowy.
2. W razie 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 wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Ponadto stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) ZAMAWIAJĄCEMU, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY;
c) WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
w terminie wskazanym w umowie oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania
ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie.
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2) WYKONAWCY, jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury
w terminie 4 tygodni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie;
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i zawierać uzasadnienie.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego
wykonania obowiązków wynikających z umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, zgodnie z art.
144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznie 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 z późn. zm.), dotyczących:
1) istotnych błędów pisarskich lub rachunkowych w treści umowy;
2) zastąpienie oferowanego samochodu innym, o parametrach nie gorszych niż pierwotnie
oferowany, w przypadku wycofania danego typu pojazdu z dystrybucji, w chwili przystąpienia
do realizacji zamówienia, przy zachowaniu tej samej ceny,
3) wystąpienie opóźnień w realizacji dostaw z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY,
powstałych na skutek działania siły wyższej (w rozumieniu prawa cywilnego), pod warunkiem
pisemnego poinformowania przez stronę nią dotkniętą, w terminie 5 dni od dnia jej
zaistnienia, drugiej strony umowy;
4) odstąpienia od pobrania kar umownych w sytuacjach wskazanych w pkt 2 i 3.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian w strukturze organizacyjnej
ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY dotyczące określonych w umowie nazw adresów,
rachunków bankowych, wykazu osób i danych kontaktowych stron, które stanowią jedynie
pisemną informację drugiej strony o tych zmianach. Przedmiotowe zmiany nie obejmują zmiany
WYKONAWCY.
Integralną częścią umowy jest oferta WYKONAWCY.
Strony ustalają, iż sądem miejscowo właściwym do rozpoznawania sporów wynikających
z niniejszej umowy jest odpowiedni sąd powszechny dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron oraz dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

