Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA …………. – Wzór
zawarta w dniu ………………pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, ul. Orlicz Dreszera 14,
22-400 Zamość, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu
którego działają:
1…………………………………………………….
2……………………………………………………..
3……………………………………………………..
a …………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej
części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1……………………………………………………..
2……………………………………………………..
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Strony

oświadczają,

że

niniejsza

umowa

zostaje

zawarta

w

wyniku

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) pod nazwą „Dostawa autobusu 19-osobowego + 1 kierowca
do przewozu osób, w tym z możliwością 1 osoby niepełnosprawnej
na wózku inwalidzkim, dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego i sprzedaż przez
Wykonawcę fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego (19 + 1 kierowca)
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.
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2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy
do przeniesienia na własność Zamawiającego oraz wydania Zamawiającemu
autobusu w ilości 1 szt., marki ……………., typu……………….., fabrycznie nowego
(nieużywanego),

rok

wyszczególnionych

produkcji

w

SIWZ

2020,
oraz

do

dnia

ofercie

…………….

przetargowej

na

zasadach

Wykonawcy

z dnia …………….., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno eksploatacyjne i wyposażenie samochodu) zawarte są w załączniku nr 1
do umowy (Oferta przetargowa Wykonawcy) oraz w załączniku nr 8 do SIWZ
(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
4. W trakcie realizacji umowy, strony dopuszczają po zaakceptowaniu
Zamawiającego,

dostarczenie

autobusu

o

lepszych

przez

parametrach

od zaoferowanych w ofercie przetargowej. Zmiana parametrów technicznych
nie będzie miała wpływu na zmianę ceny kosztów zakupu i eksploatacji oraz na
warunki gwarancji określone w ofercie Wykonawcy. Zmiany takie nie stanowią
zmiany postanowień umowy.

5. Wydanie

samochodu

nastąpi

w

siedzibie

Zamawiającego.

Wykonawca

zobowiązany jest do dostarczenia samochodu na własny koszt.
6. W terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed datą wydania autobusu
Wykonawca złoży osobiście u Zamawiającego wolne od kosztów wszelkie
dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
7. Nie później niż w dniu przekazania autobusu Wykonawca wyda Zamawiającemu
wolne od kosztów:
a) książkę gwarancyjną pojazdu,
b) wykaz wyposażenia,
c) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim,
d) kartę pojazdu,
e) książkę przeglądów serwisowych,
f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,
g) świadectwo
lub

wyciąg

homologacji
ze

–

wyciąg

świadectwa

ze

świadectwa

homologacji

na

homologacji

pojazd

bazowy

wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym
pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
oraz oświadczeniem o dokonaniu przebudowy pojazdu przed podmiot
uprawniony,
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h) polisę ubezpieczeniową OC, AC, NW.
8. Wydanie autobusu potwierdzone będzie pisemnym protokołem odbioru, którego
przygotowanie leży po stronie Wykonawcy.
9. Odbiór autobusu będzie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego.
10. Upoważnienie do odbioru autobusu uprawnia przedstawiciela Zamawiającego
do składanie oświadczeń co do jakości autobusu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadanie pojazdu.
Negatywny wynik badań pojazdu i nie usunięcie w trybie natychmiastowym
stwierdzonych usterek, spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. Termin
ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po sprawdzeniu
przez

Wykonawcę

przedmiotu

zamówienia

we

własnym

zakresie

i wyeliminowaniu usterek.
12. Nie usunięcie usterek przez Wykonawcę w ustalonym terminie, o którym
mowa w ust. 11, może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy.
§3
1. Strony ustalają zapłatę za realizację zamówienia na podstawie wystawionej
przez

Wykonawcę faktury VAT. Kwota faktury musi być równa kwocie podanej

w ofercie przetargowej. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi
netto…….zł, (słownie:…………) + należny podatek VAT (wg stawki ….%)
kwota ……… (słownie:………….). Kwota brutto………………… (słownie ……….).
2. W cenę realizacji zamówienia ujęte zostały wszelkie koszty i opłaty składające
się na przedmiot niniejszego zamówienia.
3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego. Zamawiający ……… kwoty z faktury VAT pokryje ze środków
własnych, a ………, zostanie pokryte ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

zgodnie

z

umową

nr …………………. o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. Program
wyrównywania
dniu

różnic

………………….,

między

pomiędzy

regionami
Polskim

w

obszarze

D,

zawartej

Stowarzyszeniem

na

rzecz

w

Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, ul. Orlicz Dreszera 14,
a Prezydentem Miasta Zamość.
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4. Okres 21 dni, w którym Zamawiający zapłaci za fakturę rozpoczyna się z dniem
wydania autobusu Zamawiającemu, po protokolarnym

obiorze przedmiotu

umowy podpisanym przez przedstawicieli stron, bez zastrzeżeń, na rachunek
Wykonawcy w banku: ………….…………..……nr……………………………………………
5. Za termin zapłaty uważa się dzień w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu za przedmiot zamówienia.
§4
Wykonawca oświadcza, że autobus o którym mowa w § 1 ust. 1:
a) jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji,
b) jest wyprodukowany w ………………………..,
c) jest własnością Wykonawcy,
d) nie ma wad fizycznych ani prawnych, nie maja prawa osoby trzecie, nie jest
przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia,
e) jest fabrycznie przygotowany do ruchu prawostronnego (kierownica jest po
lewej stronie) i jest fabrycznie przystosowany do przewozu osób – nie jest
samochodem adoptowanym z samochodu ciężarowego,
f) jest wyposażony w windę wewnętrzną, zamontowaną w tylnej części
pojazdu,
g) jest przystosowany do kotwiczenia jednego wózka inwalidzkiego,
h) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków

technicznych

pojazdów

oraz

zakresu

ich

niezbędnego

wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2020 z późn. zm.), posiada
homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 110 z późn. zm.),
i) posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
j) zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące jego przystosowania do przewozu
1 osoby na wózku inwalidzkim, dokonane przez Wykonawcę nie powodują
utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji
producenta samochodu bazowego. Stosowany zapis w tej kwestii winien
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znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i powinien być respektowany
przez wszystkie ASO na terenie całego kraju oferowanej marki pojazdu.
§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku
wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
a) w

razie

wystąpienia

istotnej

zmiany

okoliczności

powodującej,

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) jeżeli Wykonawca uchyla się od dostawy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje czynności zmierzających do wykonania zamówienia
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązał się z zapłaty faktury w terminie 14 dni od
upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie i pomimo
pisemnego wezwania do uregulowania należności,
b) Zamawiający

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań
mownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1-2 może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości w powyższych okolicznościach.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§6
1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę
lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
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w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1
umowy.
2. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w §3
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji
zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy.
3. Za opóźnienie usunięcia usterek lub wad pojazdu, Wykonawca zapłaci karę
w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin wyznaczony
do usunięcia usterek lub wad przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3
ust.

1

umowy,

za

odstąpienie

od

umowy

z

przyczyn

zależnych

od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 lit. a) umowy.
b) odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.
5. Strony

zastrzegają

sobie

prawo

do

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez
potrącenie należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraża zgodę.
§7
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy:
a) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli
zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego,
b) w przypadku zmiany ustawowej obowiązującej stawki podatku VAT
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ceny netto powiększonej
o kwotę VAT, wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia
faktury,
c) w

przypadku,

gdy

po

zawarciu

umowy

Zamawiający

stwierdzi

lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły inne okoliczności,
które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, o ile
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zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
d) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w
treści umowy,
e) w przypadku wystąpienia zmiany nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych
oraz innych danych identyfikacyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego
na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń
korespondencji oraz numeru faksu lub poczty elektronicznej.
braku takiej

informacji wszelkie

pisma

W przypadku

i przesyłki wysłane

na adres

korespondencyjny, adres e-mail lub nr faksu Wykonawcy wskazany w umowie,
będą uznane za doręczone.
§8
1. Wykonawca udzieli za zakupiony samochód:
a) …….-.miesięczną gwarancję na podzespoły mechaniczne licząc od daty
odbioru pojazdu przez Zamawiającego,
b) ……- miesięczną gwarancję na powłokę lakiernicza licząc od daty odbioru
pojazdu przez Zamawiającego.
c) …..-miesięczną gwarancję na perforację nadwozia licząc od daty odbioru
pojazdu przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wraz z samochodem przekaże Zamawiającemu dokumenty
gwarancyjne.
3. Wykonawca

zapewni

bezpłatny

serwis

gwarancyjny,

na

zasadach

przewidzianych przez producenta samochodu.
4. Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie
z wszelkimi przedłużeniami tego okresu.
5. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części objętych
gwarancją w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest dokonać ww.
napraw i wymiany części w stacji serwisowej Wykonawcy lub wskazanej przez
Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia
reklamacji. W przypadku nie wykonania naprawy lub wymiany części w terminie
określonym w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca ma obowiązek zapewnić
samochód zastępczy lub Zamawiający

ma prawo do wynajęcia samochodu

zastępczego na koszt Wykonawcy.
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6. Okresy

gwarancji

zostaną

odpowiednio

przedłużone

o

czas

naprawy,

a w przypadku wymiany części składowych lub podzespołów okresy te zaczną
biec od nowa.
7. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi
gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych,
które Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu przy odbiorze,
pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a jakiekolwiek mniej korzystne
dla Zamawiającego postanowienia uważa się za niezastrzeżone.
§9
1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu
przez właściwy sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu (ul.
Gen. Orlicz - Dreszera 14, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 639 23
58),
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego

pn.

Dostawa

autobusu

19-osobowego

+

1

kierowca

do przewozu osób, w tym z możliwością 1 osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim,

dla

Polskiego

Stowarzyszenia

na

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

rzecz

Osób

- znak sprawy:

4/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana

dotyczących

jest

wymogiem

ustawowym

określonym

w

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w
postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego;

konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień
publicznych,
7) w

odniesieniu

do

Pani/Pana

danych

osobowych

decyzje

nie

będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:


na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować

zmianą

wyniku

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników,


na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Pani/Panu:
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w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,



prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,



na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga formy
aneksu.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w treści umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach
procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 12
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 13
Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1. Załącznik nr 1 - Oferta przetargowa Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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