RIZ.272.2.2022
Projekt umowy zawiera najistotniejsze dla stron postanowienia. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze najkorzystniejszej
oferty, prawo do wprowadzenia, w porozumieniu z wybranym Wykonawcą, do ostatecznej treści umowy, zapisów
uszczegóławiających i korygujących, wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ.

PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu 2022 roku w Oleśnie pomiędzy:
Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, REGON: 532463350, NIP:
5761575840, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w osobach:
- Roland Fabianek

– Starosta Oleski

- Stanisław Belka

– Wicestarosta

zwanym dalej „Zamawiającym”, a
…………..z siedzibą ul., NIP ……, REGON …
reprezentowana przez:
zwaną dalej „Wykonawcą”
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zawarta została umowa następującej treści
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. Dostawa samochodu 9 osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:
Marka……….
Model……….
Rok produkcji ………………

2.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
nr 5 do SWZ oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

3.

Samochód musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2021 r. poz.450) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022),
w szczególności spełniać warunki dopuszczające pojazd do ruchu

4.

Czynności związane z rejestracją pojazdu przeprowadzi na własny koszt Zamawiający. Gdyby
jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, w szczególności
dokumentów homologacyjnych, odmówiono rejestracji i dopuszczenia pojazdu do ruchu, całość
kosztów związanych z dostosowaniem pojazdu do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi
1
Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –
III edycja
Umowa nr RPOP.08.01.00-16-0015/19 z dnia 29 czerwca 2020 r

przepisami homologacyjnymi poniesie Wykonawca.
§2
1.

Wartość umowy wynosi ……zł brutto (słownie: złotych, w tym VAT 23%).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu
umowy.

3.

Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni. Podstawą wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy
protokół odbioru.

4.

Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą końcową wystawiona przez Wykonawcę na:
Nabywcę – Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840;
Odbiorcę/Płatnika – Dom Dziecka w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno

5.

Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Jeśli termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień
terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

6.

Prawo własności do samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru od Wykonawcy
faktury VAT oraz wszystkich pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania
samochodu oraz po podpisaniu protokołu odbioru.
§3

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Termin wykonania zamówienia wynosi do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Za dzień wykonania zamówienia uważać się będzie datę protokolarnego odbioru przedmiotu
zamówienia. Protokół odbioru stwierdzający zgodność oferowanego samochodu z wymaganiami
wynikającymi ze specyfikacji technicznej stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia
faktury.
Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady dostarczonego przedmiotu umowy,
Zamawiający odmówi dokonania odbioru, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę i
wyznaczy termin ponownego odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia
stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż po
bezskutecznym upływie określonego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu do usunięcia stwierdzonych wad.
Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszelkie atesty,
homologacje i inne dokumenty umożliwiające skuteczne zarejestrowanie samochodu w Polsce.
Po zarejestrowaniu samochodu Zamawiający dokona fizycznego odbioru samochodu w salonie
znajdującym się w promieniu 150 km od siedziby Zamawiającego, w terminie uzgodnionym
z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy aż do momentu
jego protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu
przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu jego fizycznego wydania przez Wykonawcę i
podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń
§4

1.

Wykonawca zapewnia, iż pojazd będzie wolne od wad, będzie zgodny z postanowieniami
niniejszej Umowy oraz będzie spełniać warunki, o których mowa w obowiązujących przepisach
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prawa, a w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej
podstawie. W związku z powyższym, Zamawiający zwolniony jest od dokonywania jakichkolwiek
aktów staranności, a dokonanie odbioru pojazdów bez zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności również za wady jawne pojazdów.
2.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
przedmiotu umowy.

3.

Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy
z formularzem specyfikacji technicznej zawartym w SWZ i ofercie Wykonawcy.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu umowy, w tym również za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich kierowane
do przedmiotu umowy.

5.

Okres rękojmi przedmiotu umowy wynosi minimum 2 lata liczone od dnia odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiającego.

6.

Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji i rękojmi.

7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na okres:
1) gwarancja mechaniczna i elektryczna (obejmująca również wyposażenie) ………. miesięcy
bez limitu kilometrów
2) gwarancja na powłokę lakierniczą …….. miesięcy
3) gwarancja na perforację elementów nadwozia …………… miesięcy
4) assistance ………… miesięcy
licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego
wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli
Stron, niezawierającego żadnych uwag i zaleceń.

8.

Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu bez wyłączeń, z wyjątkiem
materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane
podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny
eksploatacyjne, klocki, tarcze hamulcowe, pióra wycieraczek. W razie stwierdzenia podczas
przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych
Zamawiający będzie uprawniony do dokonania takiej wymiany lub uzupełnienia we własnym
zakresie lub w innych serwisach niż serwis Wykonawcy, co nie będzie skutkować utratą
gwarancji.

9.

Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

10. Zgłoszenie o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele
i przekazują Wykonawcy telefonicznie, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego
samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady emailem.
11. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5
dni od zgłoszenia wady przez Nabywcę. W przypadku braku możliwości usunięcia zgłoszonej
wady w ciągu 5 dni od zgłoszenia wady przez Nabywcę, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
pojazd zastępczy lub pokryć koszty wynajmu pojazdu zastępczego przez Zamawiającego, licząc
od kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 5 dni. W każdym przypadku usunięcie
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wady nie może trwać dłużej niż 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia. W przypadku, gdy
Wykonawca nie usunie wady w ciągu powyższego terminu, Zamawiający będzie uprawniony,
niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, do zlecenia naprawy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie spowoduje utraty gwarancji.
12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia
Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył zamiast pojazdu wadliwego
pojazd wolny od wad albo dokonał istotnych napraw pojazdu objętego gwarancją, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia pojazdu wolnego od wad lub zwrócenia pojazdu
naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część pojazdu, powyższe stosuje się odpowiednio
do części wymienionej.
14. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny, który ma być wykonywany przez
Autoryzowaną Stację Obsługi.
15. Wykonawca w ramach gwarancji oraz rękojmi zobowiązuje się na własny koszt dokonać naprawy
lub wymiany części w samochodzie będącym przedmiotem umowy (powyższe uwzględnia
również koszty robocizny).
16. Bieg terminu gwarancji samochodu rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń
§5
1.

Podstawą naliczenia kar umownych, o których jest mowa w niniejszym paragrafie, jest wartość
umowy, przez którą rozumie się wartość umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

2.

Za nieterminową realizację zamówienia objętego umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 karę w wysokości 0,1%
wartości umowy.

3.

Za niewykonanie umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 15% wartości umowy.

4.

Niewykonaniem umowy będzie zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni
kalendarzowych. Po upływie tego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od bezskutecznego upływu 30-dniowego terminu zwłoki w realizacji umowy.

5.

Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy.

6.

Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości umowy.

7.

Należność z tytułu naliczonych kar umownych określonych w niniejszym paragrafie może zostać
przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury).
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie
z należnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar
umownych, Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

8.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości umowy.
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§6
1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp oraz
niezależnie od nich, gdy:
1) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje
w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
2) rozpoczęła się likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęto wobec niego
postępowanie upadłościowe.

2.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu
zakreślonego terminu w pisemnym wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz w terminie 30
dni od chwili, gdy powziął wiadomość o okolicznościach wskazanych w ust. 3 pkt. 3.

3.

Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
§7

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy są dopuszczalne jedynie w przypadkach określonych przepisami Ustawy.

2.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w stosunku do treści złożonej oferty:

a)

w zakresie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę, jeżeli konieczność zmiany terminu
wywołana jest przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy i przyczyny te będą miały
bezpośredni wpływ na realizację zamówienia. W przypadku zaistnienia takich okoliczności,
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas, w którym
wystąpiły utrudnienia w realizacji. Dodatkowo w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
udowodnić i wykazać Zamawiającemu, jakie okoliczności oraz w jaki sposób spowodowały
utrudnienia w wykonaniu umowy.

b)

gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie
wysokości ceny brutto.

4.

W wypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę umowy Wykonawca jest zobowiązany
zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując
okoliczności (niezwłocznie po ich zaistnieniu), które miały wpływ na wystąpienie powyższych
sytuacji.

5.

Okoliczności wskazane postanowieniem ust. 4 powyżej nie stanowią o zobowiązaniu
Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany z tego tytułu.
§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§9
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W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
i Zamawiający dołożą wszelkich starań aby rozwiązać je polubownie.
Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego strony będą traktować jako ostateczność, przy
czym właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
pozwanego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

_____________________
Zamawiający

_____________________
Wykonawca
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