Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr………………
zawarta w dniu ……………….r. w Pabianicach pomiędzy:
Miastem Pabianice z siedzibą przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice,
reprezentowanym
przez:
Prezydenta
Miasta
Grzegorza
Mackiewicza,
NIP: 7311962756, REGON: 472057715;
w imieniu którego działa:
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7
Regon: 473215122, NIP: 7311875388, reprezentowanym przez Dyrektora –
Bożena Teresa Bednarska przy kontrasygnacie Głównego Księgowego –
Krzysztofa Jarosa
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
: ………………………………………………………………………..z siedzibą w
………………………………………………………………………………………………..
NIP ……………………………………Regon……………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Niniejsza u mo wa jest następst we m wyboru przez Zama wia jącego
oferty W ykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo za mó wień publicznych (t. j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). (Z nak sprawy MCPS/PP/02/2019)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych w ramach zamówienia pn.: „Zakup autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób
niepełnosprawnych"
Marka: ............, Typ: ..........,
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1 a do umowy oraz
w ofercie wykonawcy z dnia……............., stanowiącej załącznik nr 5 i
załącznik nr 5a do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi
jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz praw osób
1

trzecich i nie stanowi on również przedmiotu jakichkolwiek roszczeń i obciążeń
na rzecz osób trzecich.
4. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności dostarczonego
samochodu.
§2
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
Cena netto: ………………………..zł.
(słownie: …………………………………………. złotych netto),
Podatek VAT – ……% w kwocie:………….......zł.
(słownie: ……………………….. złotych),
Cena brutto: ………………………zł.
(słownie: …….…………………………………… złotych brutto).
2. Kwota, o której mowa w ust.1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

1.

2.
3.
4.

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, w której
NABYWCĄ będzie Miasto Pabianice, ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice NIP
NIP: 7311962756, a
ODBIORCĄ: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach,
ul. Gdańska 7, numerem Regon: 473215122, NIP: 7311875388.
Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisanie przez
obie strony protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną (e-faktura), a Zamawiający zobowiązany jest przyjąć e-fakturę za
pośrednictwem platformy – Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) –
centralnej, bezpłatnej platformy rządowej do odbierania i wysyłania
ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a
wykonawcami zamówień publicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl
Zamawiający informuje, że posiada konto na Platformie PEF (expert) – OPIS:

Po zalogowaniu na platformie widoczny jest przycisk w prawym górnym rogu
"Dodaj Dokument", po naciśnięciu pojawia się możliwość wyboru jaki dokument
chcemy dodać. Następnie gdy klikniemy na dodawanie faktury pojawi się
szablon, który należy wypełnić w celu wystawienia faktury.
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5. Kwota umówionego wynagrodzenia nie może być przekroczona bez względu
na okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
§4
TERMIN DOSTAWY
1. Dostawa samochodu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od podpisania
umowy, jednak nie później niż 16 grudnia 2019r.
2.
Przez dostawę przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru przez
Zamawiającego zamówienia protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu umowy
bez zastrzeżeń oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych
dokumentów.

1.

2.
3.

4.

§5
ODBIÓR POJAZDU
Wykonawca zapewnia dostawę samochodu, o parametrach określonych w
załączniku nr 1 i 1a oraz w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kompletnego samochodu
(przygotowanego do bezzwłocznego użycia) do siedziby Zamawiającego tj.
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Jana Pawła II 68
Budynek Kuchni Pabianickiego Centrum Medycznego
95-200 Pabianice
na własny koszt i ryzyko w terminie do ……………………... r.
Samochód na moment odbioru musi być zatankowany do pełna na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy na 3 dni przed
planowaną dostawą.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, usterek lub wad samochodu oraz brak
dokumentów niezbędnych do rejestracji, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia dokumentów, usunięcia usterek i wad lub wymiany części pojazdu
lub urządzeń albo całego pojazdu lub urządzenia, na wolne od wad w
nieprzekraczalnym terminie uzgodnionym i wpisanym w protokole zdawczoodbiorczym o stwierdzonych usterkach lub wadach, w 2 egz., po jednym dla każdej
ze stron.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony samochód lub
urządzenie nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 i 1a oraz w
załączniku nr 5 i 5a do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian
w pojeździe lub urządzeniu zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w
załączniku nr 1 i 1a oraz w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej umowy oraz
zostanie wpisany nieprzekraczający termin wprowadzenia zmian, w 2 egz. po
jednym dla każdej ze stron.
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5. Odbioru dokona co najmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego i 2 przedstawicieli
Warsztatów Terapii Zajęciowej w obecności co najmniej 1 przedstawiciela
Wykonawcy.
6. Podczas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do
tymczasowej rejestracji pojazdu tj. w szczególności kartę pojazdu, instrukcję
obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, świadectwo
homologacji lub dodatkowe świadectwa homologacji i odbioru technicznego przez
stację kontroli pojazdów – jeżeli takie są wymagane do rejestracji, a nadto książkę
gwarancyjną oraz pozostałe dokumenty i wyposażenie wymagane przepisami
obowiązującego prawa oraz treścią SIWZ – wszystkie wymienione dokumenty w
jęz. polskim.
7. W przypadku, gdy właściwy organ odmówi zarejestrowania samochodu z uwagi na
niekompletność lub nieprawidłowość przekazanych Zamawiającemu przez
Wykonawcę dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
właściwych, kompletnych dokumentów w terminie 3 dni do daty przekazania mu
wezwania przez Zamawiającego.
8. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie
korzyści i obciążenia związane z pojazdem.
9. Protokół z odbioru ostatecznego, podpisany bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT i wypłaty wynagrodzenia.
§6
DOKUMENTACJA TECHNICZNA i GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały samochód 24 miesięcznej
gwarancji i rękojmi, w tym również:
a) na podzespoły elektryczne ……… miesiące gwarancji (minimum 24 m-ce),
b) na podzespoły elektromechaniczne …….… miesiące gwarancji (minimum 24
m-ce),
c) na wykonaną zabudowę ………… miesiące gwarancji (minimum 24 m-ce),
d) na powłokę lakierniczą ………… miesiące gwarancji (minimum 24 m-ce),
e) na perforację blach nadwozia i podwozia ………… miesiące gwarancji
(minimum 60 m-cy),
f) na urządzenia (wysuwana rampa najazdowa) ……… miesiące gwarancji
(minimum 60 m-cy),
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe
wykonanie i zgodność z obowiązującymi normami oraz z opisem zawartym w
załączniku nr 1 i 1a oraz w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej umowy.
3. Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a. Kartę pojazdu,
b. Świadectwo homologacji lub dodatkowe świadectwa homologacji i odbioru
technicznego przez stację kontroli pojazdów – jeżeli takie są wymagane
do rejestracji
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c. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku
polskim,
d. Książkę gwarancyjną samochodu.
e. Pozostałe
dokumenty
i
wyposażenie
wymagane
przepisami
obowiązującego prawa oraz treścią SIWZ.
4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady pojazdu,
Wykonawca zobowiązany jest do jego nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolny
od wad, w terminie do 7 dni od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie
pisemnej lub faksem. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć w w/w terminie
Strony wspólnie ustalą możliwie najkrótszy termin jej usunięcia. Wszelkie koszty
związane z wymianą lub naprawą wadliwych części ponosi Wykonawca.
5. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o
czas trwania naprawy.
6. Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym
powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę
całego samochodu lub urządzenia na nowy, wolny od wad.
7. Przeprowadzenie nieodpłatnie w okresie gwarancji przeglądu technicznego,
konserwacji, naprawy zgodnie z dokumentacją techniczną pojazdu, Wykonawca
potwierdzi odpowiednim wpisem w dokumentację samochodu lub odpowiednim
protokołem.
8. Koszt dojazdu do serwisu w okresie gwarancji (paliwo) pokrywa Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zastępczego
samochodu o porównywalnej klasie lub pokrycia kosztów z tytułu najmu takiego
pojazdu przez Zamawiającego, jeżeli naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy nie
zostanie wykonana w okresie 3 dni od zgłoszenia awarii.
10. Serwis będzie wykonywany zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty
przetargowej oraz z gwarancji w serwisie na terenie Polski w odległości nie dalej
niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
§8
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, w całości lub w części.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób,
którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

1. Wykonawca zapłaci
przypadkach
i wysokościach:

§9
KARY UMOWNE
Zamawiającemu kary

umowne

w

następujących
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2.

3.

4.
5.

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – 20% wartości wynagrodzenia
umownego, Wykonawca dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości utraconej dotacji PFRON na wykonanie zadania z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy
Zamawiający zawrze umowę o taką dotację,
b) Jeżeli Wykonawca opóźni się z wydaniem samochodu w stosunku do
terminu określonego w § 4 umowy, zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
c) W przypadku nie dostarczenia kompletnych lub prawidłowych
dokumentów na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni do daty
przekazania mu wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówienia za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
d) W przypadku, gdy właściwy organ odmówi zarejestrowania samochodu z
uwagi na niekompletność lub nieprawidłowość
przekazanych
Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów do rejestracji,,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 %
wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku
do terminu określonego w § 4 umowy.
W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar
zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 4, Zamawiający wzywa go do wykonania przedmiotu umowy i wyznacza
nowy termin. W przypadku niedotrzymania nowego terminu Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 2 ust. 1.
Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia brutto
Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1
Wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit b), c), d) nie może
przekroczyć 100% wynagrodzenia umownego.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści zawartej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
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4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do Umowy:
1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
3. Załącznik Nr 1a - projekt logo
4. Załącznik Nr 5 – formularz ofertowy
5. Załącznik Nr 5a – załącznik do formularza ofertowego

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :
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