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UMOWA
nr RI.272.1…2019
W dniu ……………… 2019 r. w Istebnej
GMINĄ ISTEBNA
43-470 Istebna 1000, NIP 5482676134.
zwaną dalej „Zamawiającym".
Zamawiającego reprezentuje:
Pani Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna,
Przy kontrasygnacie skarbnika Pani Bronisławy Fiedor,
a Firmą: …………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
…………………………………….. NIP ………………………
zwaną dalej „Dostawcą".
Dostawcę reprezentuje:
Pani/Pan …………………………………...
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania zadanie: Dostawa fabrycznie

nowego samochodu 9 – osobowego typu BUS co stanowi przedmiot niniejszej umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje dostawę pojazdu określonego w ofercie

Dostawcy, tj. rok produkcji ………….., marka …………………………………., model
………………………………… o wymaganiach technicznych i wyposażeniu zgodnym z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Dostawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta do sprzedaży i dostawy
samochodu oraz świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
4. Dostawca gwarantuje, że samochód jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych oraz spełnia warunki, o których mowa w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1466) i przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy.
§2
1. Przedstawicielami Zamawiającego są:
1.1. …………………………… nadzorujący realizację umowy, a w szczególności
upoważniony do prowadzenia bieżącej korespondencji z Dostawcą oraz do podpisania
protokołu odbioru przedmiotu umowy,
1.2. …………………………… nadzorujący realizację umowy, a w szczególności
upoważniony do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
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§3
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………………,
rozumiany jako dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili przekazania go
Zamawiającemu ponosi Dostawca.
Dostawca na własny koszt zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego.
Potwierdzeniem dotrzymania terminu wykonania umowy jest protokół odbioru końcowego
stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
§4
Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:
1.1. odbioru przedmiotu umowy w dniu jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego,
1.2. odbioru końcowego przedmiotu umowy (techniczno-jakościowego),
Ustala się, że dzień dostawy jest dniem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. O dniu
dostawy Dostawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień
przed planowaną dostawą.
W dniu dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego, Dostawca otrzyma pisemne
potwierdzenie doręczenia.
Strony ustalają odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.2., polegający na ostatecznym
sprawdzeniu przedmiotu zamówienia z warunkami określonymi w umowie oraz
załącznikach do umowy, w terminie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia przedmiotu
umowy do siedziby Zamawiającego.
W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. Koszty
związane z powołaniem rzeczoznawcy, w szczególności jego wynagrodzenie, ponosi
wyłącznie strona, która rzeczoznawcę powołała.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w tym również uzasadnione technicznie terminy
ustalone przez strony do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad bądź termin
wznowienia procesu odbioru, jeżeli Zamawiający stwierdzi niecałkowite wykonanie
przedmiotu umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
7.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
7.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
Dostawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu następnego odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wady lub braki, o
których mowa w ust. 8, nie zostaną w terminie usunięte/uzupełnione przez Dostawcę.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie brutto (tj. z
podatkiem
VAT)
w wysokości ……………………….. brutto [słownie złotych: …………………….. ].
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający
bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.


Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie 14 dni od podpisania umowy.
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4. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur VAT w formie:
4.1. papierowej;
4.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).
5. Zamawiający informuje, że adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5482676134.
6. Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca Gmina Istebna 43-470 Istebna 1000 NIP
5482676134, Odbiorca Urząd Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000.
7. Należność za zrealizowaną dostawę będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie
przelewu na rachunek Dostawcy w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury.
8. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.
9. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Dostawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i
posiada nr NIP ……………………………………
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§7
Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.
Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykaz wszystkich
podwykonawców którym powierzy wykonanie robót oraz wykaz podwykonawców
dostaw i usług o wartości umowy powyżej 50.000,00 zł. oraz zakresu tych robót, dostaw i
usług ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub
dokonania jej zmiany.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności:
a. określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
b. termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
c. termin z tytułu gwarancji i rękojmi,
d. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
e. termin płatności faktury – nie dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej (art. 143b ust. 2 ustawy Pzp).
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f. Uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za niewykonanie,
nienależyte wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o
podwykonawstwo (kar umownych).
g. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot
zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za
wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby
przypadł wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez
Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).
§8
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
1.1. Dostawca, z przyczyn od niego zależnych, nie podjął realizacji przedmiotu umowy w
ciągu jednego tygodnia od ustalonej daty rozpoczęcia,
1.2. Dostawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje zamówienia
zgodnie z umową,
1.3. Został wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy lub Dostawca ogłosił zrzeczenie się
majątku na rzecz wierzycieli,
1.4. Dostawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców bez zgody
Zamawiającego.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją
okoliczności niezależne od Zamawiającego.
3. Dostawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli
Zamawiający zawiadomił Dostawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w
szczególności finansowych.
§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy,
2.2. za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego lub
odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki
liczonej od upływu ustalonego przez Strony terminu do usunięcia wad stwierdzonych
podczas przeglądu gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego,
2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto.
3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
4. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście
poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.
2. Na dostarczony samochód Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi:
2.1.mechanicznej na okres ………………….. bez limitu kilometrów,
2.2.na powłokę lakierniczą na okres……….…………..
2.3.na perforację nadwozia na okres ………..……….....
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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3. Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, do montażu w dostarczonym samochodzie
środków łączności radiowej i innego specjalistycznego wyposażenia.
4. Dostawca zobowiązuje się do wykonania postanowień gwarancji, o których mowa w pkt. 2
ust. 2.1 – 2.3 na własny koszt; wykona również wszelkie czynności serwisowe niezbędne
do przywrócenia sprawności i stanu technicznego określonego w § 1 ust. 4 z
uwzględnieniem stanu wyeksploatowania samochodu.
5. Szczegółowe warunki gwarancji określa książka gwarancyjna dostarczona przez Dostawcę
Zamawiającemu przy dostawie samochodu.
6. Zamawiającemu przysługuje przez okres trwania gwarancji prawo do corocznego
dokonywania przeglądów gwarancyjnych.
7. Przegląd gwarancyjny Dostawca zapewni każdorazowo w autoryzowanej stacji obsługi na
terenie województwa śląskiego.
8. W przypadku konieczności wykonania napraw gwarancyjnych Dostawca jest zobowiązany
do odebrania przedmiotu umowy z siedziby Zamawiającego bądź miejsca wystąpienia
awarii unieruchamiającej pojazd.
9. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady
fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.
§ 11
1. Dostawca wskazuje, iż autoryzowany serwis dla zamawiającego znajduje się w ……….

Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż dwa
dni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od
naprawianego. W przypadku niezapewnienia samochodu zastępczego przez Dostawcę,
Zamawiający będzie miał prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia brutto wskazanego w Umowie za każdy dzień pozostawienia samochodu w
serwisie lub naprawie gwarancyjnej.
2. Serwis powinien znajdować się nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku,
gdy odległość powyższa wynosi ponad 100 km od siedziby Zamawiającego, Dostawca ponosi
koszty związane m.in. z dostarczeniem samochodu do serwisu.

§ 12
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko w przypadkach
określonych w Rozdziale 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej
załącznik do umowy.
2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do
umowy, chyba że w treści umowy stwierdzono inaczej.
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich wyłącznie za zgodą obu stron.
§ 13
1. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca
ich siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany
przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w
dokumentach ze skutkiem doręczenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawę kodeks
cywilny.

RI.271.1.9.2019 zał. nr 3 do SIWZ

3. Ewentualne spory, wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał
właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

