Załącznik A do SIWZ - Wzór umowy

UMOWA DOSTAWY NR ………………….

zawarta w dniu ……………………….. r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji
Krotoszynie Sp. z o.o., REGON: 301004083, NIP: 621-177-78-81
z siedzibą: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn
reprezentowanym przez :
1/. ………………………..
- ………………………..
2/. ……………………….
- ………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a :
………………………………………………………………………………………….
wpisanym w …………………………………………………………….pod numerem ……..,
NIP ………………….., REGON …………………..,
reprezentowanym przez:
1/. ………………………..
- ………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia pn.

„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych”
w zamówieniu sektorowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 418 000 euro na podstawie
przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej
dalej PZP została zawarta umowa o następującej treści :
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, rok produkcji 2018, z ilością miejsc siedzących dla
pasażerów - minimum 28, normą emisji spalin: EURO-6.
2. Integralną część umowy stanowią:
2.1. SIWZ ze wszystkimi załącznikami, w tym w szczególności:
- szczegółowa kompletacja wymagań technicznych oferowanego typu autobusu –
załącznik nr 1 do umowy,
2.2. Oferta Wykonawcy
3. Opis techniczny, kompletacja i parametry techniczne przedmiotu umowy są zgodne
z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis autobusu w okresie gwarancyjnym.
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5. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję pojazdu (w szczególności jakość i dobór
użytych materiałów) oraz jego wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
normami i przepisami.
6. Pojazd posiada niezbędne dokumenty dopuszczające jego rejestrację i eksploatację na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Wynagrodzenie Wykonawcy, warunki płatności

1. Strony ustaliły wartość zamówienia na kwotę: netto: …………… PLN.
Podatek VAT wynosi…………%, co stanowi kwotę: …………………. PLN.
Ogółem wartość brutto umowy wynosi : ………………………………………… zł.
Słownie: …………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania.
3. Za dostarczony autobus Wykonawca wystawi fakturę VAT, po dokonaniu odbioru
autobusu potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez
upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Termin płatności faktury wynosi …. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
5. Fakture należy wystawić na : Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.,
ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn, NIP 621-177-78-81.
6. Zapłata dokonywana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy. Za datę zapłaty
strony
uważają
dzień
obciążenia
rachunku
bankowego
Zamawiającego.
§3
Termin dostawy i odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie:
od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2018 r.
2. Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o gotowości realizacji dostawy,
nie później niż na 3 trzy dni przed jej faktyczną realizacją.
3. Strony umowy zobowiązują się do spisania protokołu zdawczo-odbiorczego
potwierdzającego zgodność kompletacji dostarczonego autobusu z SIWZ i ofertą
Wykonawcy.
4. Przekazanie autobusu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
5. Przekazanie autobusu odbywać się będzie wyłącznie w dzień roboczy, w godzinach:
7:00 – 15:00 .
6. Ewentualne wady i usterki autobusu stwierdzone przy odbiorze, usuwane będą przez
Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Stwierdzenie wad lub
usterek wstrzymuje odbiór autobusu, aż do czasu usunięcia tych wad i usterek.
7. Za odbiór przedmiotu umowy uznaje się odbiór bez wad i usterek.
8. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiającego,
w trybie natychmiastowym obowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób
uwzględniający ewentualne zmiany przepisów prawa, jakie nastąpiły w okresie pomiędzy zawarciem przedmiotowej umowy a jej wykonaniem, w zakresie rejestracji,
homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowego autobusu.
9. Za datę dostawy przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego
protokołu zdawczo-odbiorczego.

„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

2

10. W odbiorze przedmiotu umowy bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy,
który składa podpis na protokole odbioru końcowego potwierdzając fakt przekazania
autobusu.
§4
Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru :
a). na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów : …….. lat;
b). na powłoki lakiernicze : …….. lat;
c). na perforację elementów nadwozia : ….. lat bez limitu przebiegu.
2. Na ogumienie ( opony ) obowiązują gwarancje fabryczne poszczególnych producentów.
3. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy.
4. Bieg terminu gwarancji należytej jakości oraz rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem
odbioru przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji należytej jakości lub rękojmi
za wady także po terminie określonym w ust. 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem
tego terminu.
6. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej /książce
gwarancyjnej/ wystawionej na autobus.
7. Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
§5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej oferty.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane ( podpisanie protokołu odbioru), na zasadach
określonych w art. 151 ust. 1-3 ustawy.
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Zamawiający
pozostawi 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż
w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§6
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wartości Umowy,
b) za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości
umowy za każdy dzień opóźnienia,
2. Naliczone kary umowne zostaną potrącone z płatności należnej lub przyszłej jaka będzie
się należeć Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty
kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku ukończenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych
środków ochrony prawnej.

„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

3

3. W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca
ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku :
a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót
(np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią,
b) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT.
d) pojawienia się na rynku już po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych
lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji
pojazdów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
e) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów
wskazanych w szczegółowych wymaganiach technicznych,
Zmiany określone w ust. 2 ppkt. d) i e) nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia
umownego. Obniżenie cen z tego tytułu jest dopuszczalne.
3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli
obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie usług z podwykonawcami.
2. Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Dotyczy to również ewentualnych jej zmian.
3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
podwykonania części prac.
§9
Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów
koniecznych do dopuszczenia autobusu do ruchu drogowego w Polsce lub, jeśli będzie
zalegał z dostawą autobusu dłużej niż 30 dni od wymaganego terminu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
Odstąpienie od umowy w tym przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem
nieważności wyłącznie w formie pisemnej ustalonej przez obie Strony.
2. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może – bez zgody Zamawiającego - przenieść
na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą
przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach : 2 dla Zamawiającego,
1 dla Wykonawcy.
Zamawiający :

Wykonawca :
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