Załącznik Nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………………………….. roku w Katowicach
pomiędzy : …………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………. REGON: …………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………………
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”
a

Gminą Istebna
43 - 470 Istebna, Istebna 1000
reprezentowaną przez:
Henryk Gazurek – Wójt Gminy Istebna
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. O ile w umowie jest mowa o:
1) UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć jednostkę „Ochotnicza Straż Pożarna Istebna-Centrum
43-470 Istebna 600”
2) WYMAGANIACH TECHNICZNYCH – należy przez to rozumieć warunki techniczne i wymagania
minimalne zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
3) DNIACH – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2, finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i winien
posiadać wymagane oznakowanie zgodne z zasadami promocji określonymi w PODRĘCZNIKU
BENEFICJENTA DOFINANSOWANIA Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność na ZAMAWIAJĄCEGO i wydać mu przedmiot
umowy: …………………………, wraz z wyposażeniem, o parametrach technicznych i warunkach
minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r.
3. WYKONAWCA, na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązuje się do pisemnego informowania go
o postępach w pracach, ewentualnych problemach, czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu
umowy.
4. WYKONAWCA wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych
(dotyczy także sprzętu będącego na wyposażeniu samochodów).

§ 3. CENA
1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto: ................................ zł
(słownie: ............................................................. zł), w tym:
1) wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ………………………………………..…… zł,
2) wartość podatku VAT …...%. ……………………………………………………………………. zł.
2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy wynosi brutto: …………………………………….….. zł, w tym:
1) Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy wynosi: …………………………..………… zł,
2) wartość podatku VAT …..% wynosi……………………………………………..……………. zł.
3. Cena obejmuje wszelkie koszty związane
w szczególności należny podatek VAT.
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§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.

3.

4.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty ceny w PLN. Nie dopuszcza się płatności w walutach
obcych.
WYKONAWCA wystawi na samochód fakturę. Załącznikiem do faktury będzie wykaz elementów
wyposażenia pojazdu. Wykonawca ujmie w wykazie elementy wyposażenia pojazdu, które nie są
integralną częścią pojazdu mogą być używane oddzielnie i nie są niezbędne do eksploatacji pojazdu
zgodnie z Ustawą z dnia 20czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto za przedmiot umowy, o której mowa w § 3 ust. 2
przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury (potwierdzonego wpływu/otrzymania), na
konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze faktycznym i szkoleniu z obsługi przedmiotu
umowy, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego szkolenia. Protokoły muszą być
podpisane przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń.
Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 5. TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do: 9 kwietnia 2019 r. ( zgodnie
z zapisami SIWZ). Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie
przeprowadzony i ukończony odbiór faktyczny samochodu, potwierdzony podpisanym przez
ZAMAWIAJĄCEGO
protokołem
odbioru
faktycznego
bez
zastrzeżeń,
a ponadto odbędą się wszystkie szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 7, potwierdzone odrębnymi
protokołami.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja odbędzie się
w siedzibie WYKONAWCY i dokonana zostanie przez komisję w skład, której będzie wchodziło
minimum: 2 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i 1 przedstawiciel UŻYTKOWNIKA, w obecności co
najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY, w ciągu minimum 2 dni roboczych.
3. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji
produkcyjnej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie
w formie faksu na numer 33 855 65 00.
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4. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie lub pisemnie z wyprzedzeniem

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7dniowym o dacie odbioru przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru techniczno –
jakościowego w terminie uzgodnionym z WYKONAWCĄ. Upływ 7-dniowego okresu przystąpienia do
odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5.
Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. Zawiadomienie należy skierować do Urzędu
Gminy Istebna, 43 - 470 Istebna, Istebna 1000, tel/fax +48 33 8556500
Odbiór techniczno – jakościowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie, o którym mowa
w ustępie 1. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków
umożliwiających dokonanie odbioru techniczno – jakościowego. Protokół odbioru techniczno –
jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany w 2 egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron, każdy na prawach oryginału. W protokole tym strony ustalą termin odbioru
faktycznego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, dających się usunąć,
WYKONAWCA zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM lecz nie
później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych usterkach w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie
strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że przedstawiony
do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 3,
a WYKONAWCA nie jest w stanie doprowadzić przedmiotu umowy do stanu zgodnego
z Wymaganiami Technicznymi w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYCM, ZAMAWIAJĄCY ma
prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od upływu tego terminu. W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych nieprawidłowościach, w 2 egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od
umowy.
Odbioru techniczno – jakościowego dokona komisja w skład, której będzie wchodziło
min. 2 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i 1 przedstawiciel UŻYTKOWNIKA, w obecności co najmniej
1 przedstawiciela WYKONAWCY w ciągu min. 3 dni roboczych.
Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie określonym
w protokole odbioru techniczno – jakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona
komisja w skład, której będzie wchodził min.: 1 przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO i 2 przedstawicieli
UŻYTKOWNIKA w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. Protokół odbioru
faktycznego dla każdego samochodu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach po 1 egzemplarzu
dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany bez zastrzeżeń
przez przedstawicieli stron.
WYKONAWCA lub jego przedstawiciel przeprowadzą na jego własny koszt szkolenie z zakresu obsługi
przedmiotu umowy dla min. 3 osób na pojazd w ciągu 1 dnia roboczego, które odbędzie się w
siedzibie WYKONAWCY w terminie uzgodnionym w dniu odbioru faktycznego lecz nie później niż 1
tydzień od odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony w 3

3

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, UŻYTKOWNIKA i WYKONAWCY oraz
zostanie podpisany przez WYKONAWCĘ i UŻYTKOWNIKA.
8. W przypadku nie dojścia do skutku odbioru techniczno – jakościowego bądź odbioru faktycznego
z winy WYKONAWCY, wszelkie koszty z tym związane ponosi WYKONAWCA.
9. Koszty dojazdu i powrotu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO
i UŻYTKOWNIKÓW (UŻYTKOWNIKA) podczas inspekcji produkcyjnej, odbiorów techniczno –
jakościowych, faktycznych oraz szkolenia obciążają WYKONAWCĘ.
10.UŻYTKOWNICY (UŻYTKOWNIK) mają prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w depozycie,
w siedzibie WYKONAWCY, po zakończeniu odbioru faktycznego samochodu na czas niezbędny do
dokonania procedury ich rejestracji. Wszelkie koszty z tym związane obciążają WYKONAWCĘ. W
czasie pozostawania przedmiotu umowy w depozycie ryzyko jego utraty lub uszkodzenia spoczywa
na WYKONAWCY. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy w depozycie sporządzone będą
stosowne protokoły, podpisane przez przedstawicieli UŻYTKOWNIKÓW (UŻYTKOWNIKA)
i
WYKONAWCY.
11.Całkowity koszt dostarczenia przedmiotu umowy do UŻYTKOWNIKA, po odbiorze faktycznym,
obciąża WYKONAWCĘ. Sposób transportu oraz rozliczenia kosztów zostanie ustalony pomiędzy
stronami. W przypadku braku porozumienia w przedmiotowej sprawie UŻYTKOWNIK wystawi notę
obciążeniową równą poniesionym kosztom z tego tytułu.
§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Do przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć :
- instrukcje obsługi i konserwacji przedmiotu umowy w języku polskim,
- instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia przedmiotu umowy w języku polskim,
- książki serwisowe pojazdu oraz wyposażenia dostarczanego przez WYKONAWCĘ,
- dokumenty wymagane Ustawą – Prawo o ruchu drogowym niezbędne do rejestracji pojazdu,
- zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych,
- o ile są wymagane – dokumenty wymienione w załączniku nr 1, a dotyczące urządzeń AVL
i łączności radiowej.
§ 8. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. WYKONAWCA udziela ....................................... miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy,
zwanej dalej „gwarancją”. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji
przez WYKONAWCĘ. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie
pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO, będące następstwem
ujawnionych wad przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO i przedstawicieli
UŻYTKOWNIKA protokołu odbioru faktycznego przedmiot umowy bez zastrzeżeń (uwag), w trybie o
którym mowa w § 6 ust. 6.
3. Obowiązki gwaranta pełni WYKONAWCA, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
WYKONAWCA może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
4. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany
serwis WYKONAWCY wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej
naprawy lub wymiany – według wyboru UŻYTKOWNIKA: podzespołów, wyposażenia, części, które w
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okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania
wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych
przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad
wykonania.
5. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie
regenerowane. W uzasadnionych przypadkach UŻYTKOWNIK może wyrazić pisemną zgodę
na zastosowanie części regenerowanych.
6. Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie przez autoryzowany serwis WYKONAWCY wady
przedmiotu umowy – ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu
zgłoszenia przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem faksu na lub poczty elektronicznej. Opóźnienie
WYKONAWCY w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
7. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega
przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy do momentu dokonania
skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
8. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 7 terminie,
UŻYTKOWNIK może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie na koszt i ryzyko WYKONAWCY. W takim przypadku UŻYTKOWNIK wystawi WYKONAWCY notę
obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez
osobę trzecią, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie.
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla
każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty
gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na przedmiot umowy.
9. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych STRONY mogą zlecić
wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie STRONA, której
stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy STRONY w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego,
niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie UŻYTKOWNIKOWI.
W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko UŻYTKOWNIKA, wówczas WYKONAWCA
zobowiązany będzie do zwrotu UŻYTKOWNIKOWI całości kosztów wykonania ekspertyzy.
10. WYKONAWCA gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności
serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach
dotyczących samochodów i elementów ich zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów,
olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie.
§ 9. KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU, a po odbiorze faktycznym UŻYTKOWNIKOWI, kary umowne w następującej
wysokości:
1) 0,1% ceny jednostkowej brutto niedostarczonego samochodu za każdy dzień opóźnienia
w wydaniu samochodu ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd.1, jednakże nie więcej
niż 30% ceny jednostkowej brutto samochodu,
2) 0,1 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady
samochodu ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, jednakże nie więcej niż 30% ceny
jednostkowej brutto samochodu,
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3.
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5.

3) 30 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,
za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyny, o której mowa w ust. 2.
4) 0,1 % ceny jednostkowej brutto samochodu(-ów), o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy dzień
opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia ponad termin, o którym mowa w § 6 ust. 7.
5) 0,1 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień powodujący brak możliwości
eksploatowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku ujawnienia
wady prawnej po odbiorze faktycznym, jednakże nie więcej niż 30% ceny jednostkowej brutto
samochodu,
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, jeżeli wystąpi
opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni kalendarzowych od wyznaczonego
terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd. 1. W tej sytuacji WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody.
Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 40%
ceny (wartości) całkowitej brutto przedmiotu umowy.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz prawo
do potrącania kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY.
Niezależnie od sytuacji, o której mowa w ust. 2, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 145 i 145a ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy do
czasu odbioru faktycznego i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru faktycznego, poddają się
rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy po
odbiorze faktycznym i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru faktycznego, poddają się
rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu
Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
4. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z umowy
wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZMIANY KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie
w formie aneksu.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:
1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy
odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia
produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza
się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod
warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności
wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od
pierwotnego.
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2)

W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod względem
funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia, albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany
rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej
w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 1 rozwiązań
konstrukcyjnych.
3) W przypadku zmian korzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO dopuszczalna jest zmiana umowy
w zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
4) Niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu
umowy.
4. Umowę sporządzono w języku polskim, w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla
ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr 1: Wymagania techniczne i warunki minimalne (załącznik nr 4 do SIWZ).
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