„Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób.”
SGiT.271.2.4.2022

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
UMOWA Nr …….. - wzór umowy
zawarta w dniu ………. 2022 roku w Stawiskach pomiędzy:
Gminą Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP: 2910224677, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Agnieszkę Rutkowską – Burmistrza Stawisk
przy kontrasygnacie Iwony Ofman – Skarbnika Gminy Stawiski
a
……… z siedzibą w ………………….. posiadającym NIP: …………….., REGON: ……………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób.
2. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Konkursu
„Rosnąca Odporność”.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Specyfikacji technicznej pojazdu stanowiącej Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego
będącej Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy.
4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami,
przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu jest fabrycznie nowy,
nieużywany, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta, a także że wykona
obowiązki nałożone niniejszą umową z należytą starannością.
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§2
Termin wykonania
Strony ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31 października
2022r.
W celu potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru.
§3
Obowiązki Wykonawcy
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w miejsce wskazane przez
Zamawiającego i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych,
2) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi pojazdu.
Za jakość dostarczonego pojazdu oraz sposób jego dostarczenia odpowiada Wykonawca.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz że dysponuje
stosownym zapleczem technicznym koniecznym do wykonania umowy.
§4
Postanowienia dotyczące komunikowania się Stron
Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………….. tel. …………..,
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………. tel. …………..
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi istotnej zmiany i może być dokonana
w każdym czasie na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony .

§5
Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia w sposób następujący:
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1) …-miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej
funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (przy limicie przebiegu 200 000
km);
2) …-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą;
3) ….-letni okres gwarancji na perforację nadwozia
Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego do
przechowywania opakowań, instrukcji bądź innych elementów dostawy niemających wpływu na
prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.
Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji będzie każdorazowo potwierdzone protokołem
naprawy.
W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż
przewidziane powyżej mają one zastosowanie do niniejszej umowy.
Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji przechodzą na posiadacza pojazdu bez
konieczności potwierdzenia tego w osobnym dokumencie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających
z gwarancji i rękojmi za wady.
Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie Wykonawcy istnienia
wady w okresie obowiązywania gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej wraz
z protokołem odbioru.
§6
Odbiór przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą z należytą starannością, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w czasie trwania prac i ponosi
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe ze złego wykonawstwa i zabezpieczenia robót.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem
o gotowości wydania przedmiotu umowy.
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w obecności przedstawicieli stron
umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca
przeprowadzi szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego.
Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez
przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi
zawartemu w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie
z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 zostanie sporządzony protokół stwierdzający
zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół
sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest kompletny i spełnia wymagania określone
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn.
zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022
z późn.zm.).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) kartę gwarancyjną,
3) kartę pojazdu,
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4) fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez
Zamawiającego,
5) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
6) książkę serwisową,
7) inne wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
W przypadku, gdy książka serwisowa oraz katalog części zamiennych prowadzone są w wersji
elektronicznej i występują problemy z przekazaniem ich w wersji papierowej dla Zamawiającego,
wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację pisemną, w której będą zawarte dane
kontaktowe do serwisów Autoryzowanej Stacji Obsługi, gdzie będzie można uzyskać wszelką
niezbędną wiedzę, na temat dokonanych napraw, przeprowadzonych serwisów oraz części
zamiennych wraz z numerem katalogowym i ceną.
11. W momencie odbioru samochodu, pojazd musi być zatankowany do pełna.
12. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa,
uruchomienie pojazdu wraz z przygotowaniem jego do pracy (płyny eksploatacyjne).
13. Wykonawca wskazuje następujący autoryzowany punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz
obsługę gwarancyjną, znajdujący się w odległości do 120 km od siedziby Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………….
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§7
Wynagrodzenie umowne i rozliczenie Stron
Wynagrodzenie ryczałtowe za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………..…………zł (słownie:
……………………………..………………..………… złotych), powiększoną o podatek od
towarów i usług
VAT ……… % w kwocie …………….. zł (słownie:
……………………………………..………
złotych),
co
stanowi
kwotę
brutto
………………………..……..… zł (słownie: ………………………………… złotych).
Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją
umowy.
Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury na podstawie protokołu odbioru.
Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy nr
…………………………………..w Banku ……………….…….. w ciągu 30 dni licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca potwierdza, że
wskazany wyżej numer rachunku bankowego jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na
zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących danych:
Nabywca: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, NIP 291-022-46-77
Odbiorca/Adresat: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w całości - w przypadku
niewywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie wykona umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, bez wyznaczenia
dodatkowego terminu,
2) Wykonawca nie wymieni przedmiotu umowy, elementów wadliwych na wolne od wad
w terminie wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia wad,
3) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nieodpowiadający normom określonym
w zapytaniu ofertowym,
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4) jakość dostarczonego przedmiotu umowy budzi zastrzeżenia Zamawiającego.
2. Z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w ciągu 7 dni od zaistnienia
przyczyny odstąpienia. Odstąpienie wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.
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§9
Kary umowne
Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne w następujących
przypadkach:
1) z tytułu niewykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
2) za opóźnienie z tytułu okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego w wykonaniu
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie z tytułu okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego w wymianie
przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia,
4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6
ust. 1,
5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności nieleżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
Strony zgodnie postanawiają, iż w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego dochodzenia zarówno kary umownej
z tytułu niewykonania umowy/ odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy/ oraz
kary umownej z tytułu zwłoki w terminie wykonania umowy naliczonej do dnia odstąpienia od
umowy.
Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej naliczenia przez Zamawiającego
i poinformowania o tym Wykonawcy.
§ 10
Zmiany umowy
Wykonawca ma prawo występowania do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści zawartej
umowy.
Zmiany umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do
niniejszej umowy.
Niedopuszczalna zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień
do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, w szczególności jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację realizuje się poprzez
skierowanie konkretnego zgłoszenia do Zamawiającego, który ma obowiązek pisemnego
ustosunkowania się do niej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W razie odmowy uznania
roszczenia Wykonawcy przez Zamawiającego, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę
sądową.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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4. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji (obrotu) bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
7. Załączniki stanowiące integralne części niniejszej umowy:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ……….
2) Specyfikacja techniczna pojazdu.

Wykonawca:

_______________________

Zamawiający:

________________________
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawiski:
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