Załącznik nr 7

PROJEKT UMOWY
pomiędzy: ………..zwanym dalej Zamawiającym
a
z siedzibą pod adresem:....................; wpisanym
do rejestru przedsiębiorców (ewidencji działalności gospodarczej) prowadzonego/ej przez
pod numerem ........................................ , NIP ................................................... ,
REGON ........................ , reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
Przedmiot umowy
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego pojazdu
typu minibus przystosowanego do przewozu osób w ilości 17+1+1, , wyprodukowanego w ……….
r.,
spełniającego warunki techniczne, warunki gwarancji, oraz posiadających wyposażenie określone w
złożonej przez Wykonawcę ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny od
wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne
postępowanie.
3. Wykonawca zapewnia, iż objęte umową elementy przedmiotu zamówienia spełniają warunki,
określone przepisami prawa, w tym ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wraz z przepisami wykonawczymi,
wydanymi na podstawie tej ustawy.
4.
§2
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia o którym mowa w §
1 ust. 1, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości i na zasadach określonych w § 4 oraz §
5. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do dnia
………… 2017 r.
§3
Odbiór
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy
przedmiotu zamówienia. Odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie
Zamawiającego.
2. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: książkę pojazdu,
świadectwo homologacji, komplet kluczyków oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta
wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
3. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie spisany i podpisany przez obie strony protokół
odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia ze złożoną ofertą. Zamawiający
zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez Wykonawcę pojazdu, w
celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami techniczno - użytkowymi określonymi w SIWZ oraz
w złożonej ofercie. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery fabryczne nadwozia pojazdu.
4. Przedmiot zamówienia, nie spełniający warunków odbioru zostanie wymieniony na nowy, wolny od
wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności
odbioru przedmiotu zamówienia wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do

momentu podpisania protokołu odbioru przez obie Strony.

§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają łączną cenę za przedmiot zamówienia w wysokości netto
.................................. złotych (słownie..........................................................................złotych), plus
podatek VAT w kwocie .......................................................................... złotych (słownie
.................................................................. złotych), tj. brutto ................................. złotych (słownie
.................................................................. złotych), tj.:
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za realizację całości
przedmiotu zamówienia, zawierającą koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
§5
Płatność
1. Po sporządzeniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3, stwierdzającego zgodność
dostarczonego przedmiotu zamówienia ze złożoną ofertą, Wykonawca wystawi fakturę VAT za realizację
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający dokona zapłaty ceny za przedmiot umowy na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny wynikającej z faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
4. W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę Podwykonawcy lub Podwykonawców do faktury
wystawionej przez Wykonawcę niezbędne jest dołączenie oświadczeń wszystkich Podwykonawców o
uregulowaniu na jego rzecz należności za wykonane przez Podwykonawców usługi.
5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty należności za wykonane dostawy na rzecz Wykonawcy
z przedstawionej faktury do czasu przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4.
6. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w zapłacie powstałe wskutek oczekiwania
Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należności za wykonane
usługi.
7. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7, Zamawiający zastrzega sobie prawo
potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§6
Gwarancja, rękojmia i serwis.
1. Wykonawca udziela:
1) (nie krótszej niż 24 miesiące) ...... miesięcznej gwarancji na podzespoły autobusu, bez limitu
km.
2) (nie krótszej niż 36 miesięcy) ........ miesięcznej gwarancji na lakier;
3) (nie krótszej niż 60 miesięcy) ........ miesięcznej gwarancji na perforację nadwozia.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania „bez zastrzeżeń” protokołu, o którym mowa w §4ust.
7. Wykonawca wystawia kartę gwarancyjną na autobus, określającą datę rozpoczęcia okresu
gwarancyjnego, liczonego zgodnie z ust. 2.
3. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych w sieci autoryzowanych przez producenta
pojazdów stacjach obsługi (ASO) punktów serwisowych mechanicznych i blacharsko lakierniczych
w odległości nie dalszej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

4. Serwis gwarancyjny pojazdu będzie prowadzony przez: ……………………………………
5. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę serwis nie usunie zgłoszonej pisemnie (faksem) awarii w ciągu
21 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający ma prawo ponownie wezwać go pisemnie i zakreślić
termin usunięcia awarii. Jeżeli ujawnione wady nadal nie zostaną usunięte w żądanym terminie,
Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy na piśmie, w ciągu 3
dni od ich ujawnienia.
7. Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach określonych przepisami
kodeksu cywilnego.
8. W okresie objętym gwarancją Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego na piśmie,
w terminie 7 dni od daty powstania zmiany o:
- zmianie miejsca siedziby, adresu i nazwy Wykonawcy,
- zmianie miejsca wykonywania serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w ust.8
- zmianie osób i sposobu reprezentowania Wykonawcy,
- ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia i zgłoszenia dokonywane w oparciu o dotychczasowe
dane znane Zamawiającemu uważane będą za skuteczne i wywołują skutek prawny.
§7
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1.
2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną:
a/ w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
b/ w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 - za każdy dzień opóźnienia w realizacji
zamówienia,
c/ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 - za opóźnienie w usunięciu wad lub
usterek lub braków zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu umowy, za każdy
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
d/ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 za opóźnienie w usunięciu wad lub
usterek lub braków zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
3. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt 1 i 2, nie pokrywają rzeczywistej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.
§8
Odstąpienie od umowy
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, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§
Zmiany umowy
1. Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowi integralną
część niniejszej umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili jej zawarcia, uzasadniających dokonanie zmian postanowień umownych na bardziej korzystne dla
Zamawiającego, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 w
sytuacjach nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć zarówno w chwili składania oferty i jak i
w chwili zawarcia umowy. O przesunięciu terminu realizacji zamówienia Wykonawca niezwłocznie
poinformuje Zamawiającego na piśmie ze wskazaniem przyczyn przesunięcia oraz nowego terminu
realizacji zamówienia. Zmiana postanowień umowy w tym zakresie nastąpi wyłącznie po stwierdzeniu
przez Zamawiającego, że opóźnienie w realizacji zamówienia nastąpiło z przyczyn przewidzianych
postanowieniami niniejszej umowy, a nowy termin nie jest nadmiernie odległy. Zmiana terminu realizacji
zmówienia nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne, o kreślone w §
7 ust. 2 lit.b będą naliczane za każdy dzień opóźnienia począwszy od upływu nowego terminu realizacji
zamówienia.
6.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

