Załącznik Nr 6
U M O WA

NR ……………..

zawarta w dniu ………………….. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy:
Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie
Tarnowskiej ul. Kościuszki 34 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska zarejestrowanym w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000016207
reprezentowanym przez :
1. Krzysztof Kaczmarski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
2. Stanisława Jastrząb – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia
a ………………………………………………………………………………….. z siedzibą
……………………………………………………………………. ; działającym na podstawie
wpisu do …………………………… pod Nr……….. ………….. z dnia …………………...
(potwierdzenie aktualności wpisu z dnia ……………..……………… r.)
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą
zadanie polegające na:
Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy –
rocznik 2014 - samochód marki :
………………………………………………………………………………………....
......
z wyposażeniem zgodnym z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.
§2
1. Strony ustalają realizację przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca
2014 roku.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dniu i godzinie odbioru samochodu,
będącego przedmiotem zamówienia.

§3
1. Samochód dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego tj. Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34 , 33-200 Dąbrowa
Tarnowska na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym dokładnego terminu dostawy tj. dnia i godziny.
2. Osobami upoważnionymi do odbioru towaru ze strony Zamawiającego jest : Krzysztof
Kaczmarski
3. Odbiór dostarczonego pojazdu nastąpi w formie protokołu, po uprzednim:
a) stwierdzeniu zgodności dostarczonego pojazdu z warunkami zamówienia,
b) uruchomieniu i demonstracji przez Wykonawcę w siedzibie o której mowa w ust 1
niniejszego paragrafu umowy.
c) sprawdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego funkcjonowania dostarczonego
pojazdu.
d) przyjęciu świadectwa homologacji, karty pojazdu oraz kart gwarancyjnych.
4. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty w
języku polskim:
1) karty pojazdu, i inne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu;
2) dokumenty gwarancyjne pojazdu i wszystkich urządzeń zamontowanych w
samochodzie;
3) instrukcję obsługi samochodu i wszystkich zamontowanych urządzeń w języku
polskim.
5. Za dzień wydania zakupionego pojazdu Zamawiający uważa dzień, w którym pojazd
został dostarczony w miejsce dostawy.
6. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze, Wykonawca
zobowiązany jest nie później niż w terminie trzech dni od momentu zawiadomienia
o stwierdzonej wadzie, wymienić wadliwy towar na zgodny z zamówieniem, co do ilości i
jakości.
§4
Integralną częścią niniejszej umowy są :
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.

§5
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w
trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie cena ryczałtowa za samochód
marki :
………………………………………………………………………………
Cena brutto: ……………….. zł. za samochód (słownie …………………………………….).
Cena netto: …………………… zł. za samochód (słownie zł:
……………………………………………..).
W tym podatek VAT: ……………… zł (słownie zł: ……………………………………….).
2.Kwota obejmuje podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.).
3. Rozliczenie za całość przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia..
4. Zamawiający ma obowiązek do zapłaty za fakturę w terminie 14 dni licząc od daty
prawidłowo wystawionej faktury i doręczonej do siedziby Zamawiającego.
5. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na wskazane
przez Wykonawcę konto.
6. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia § 4 umowy strony
oświadczają co, następuje :
a) NIP Stowarzyszenia: 871-16-09-053.
b) Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w
Urzędzie Skarbowym .......................... ; posiada nadany Nr NIP: ………………..i jest
uprawniony do wystawienia faktury VAT.
7. W razie opóźnienia płatności wynikających z niniejszej umowy należnych Wykonawcy,
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, o którym
mowa w § 1 umowy:
a) gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu 24 miesiące,
b) gwarancja na powłokę lakierniczą 24 miesięcy,
c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia 6 lat.
2. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:

a) w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
b) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie dotrzymuje terminu wskazanego w § 2 ust. 1 bez uzasadnionych
przyczyn,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§9
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie dostawy w
sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia roszczeń do pełnej
wysokości.
7. Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać będą kary umowne.
2. Wykonawca zgodnie z postanowieniem ust. 1 zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości:
1) 10 % wartości przedmiotu zamówienia brutto w przypadku nie przystąpienia do
wykonania umowy, nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez

Wykonawcę lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę;
2) 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia brutt za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie
został dostarczony w terminie lub został dostarczony niezgodnie ze specyfikacją SIWZ
oraz formularzem ofertowym (braki ilościowe oraz jakościowe), z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wartości umowy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
- Kodeksu cywilnego,
- ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze
zm.)
- innych uregulowań prawnych związanych z przedmiotem zamówienia.
§ 12
Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron umowy.
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