Załącznik Nr 4
do Zapytania Ofertowego

Umowa Nr …. . 2018

/wzór/

zawarta w dniu ....................... 2018 r. pomiędzy Powiatem Sierpeckim
reprezentowanym przez:
1. Jana Laskowskiego – Starostę Sierpeckiego
2. Wojciecha Rychtera – Wicestarostę Sierpeckiego
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Krzysztofa Sobieckiego
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
.........................................................................................................................................
zwaną w treści umowy Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zrealizowanego na podstawie § 6
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w
Szczutowie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 9.2017 Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie z dnia 23 października 2017 roku została zawarta
umowa, o następującej treści:
§ 1. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji
zamówienie pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych – uczestników Programu „Senior+” i pensjonariuszy
zamieszkujących całodobowo (w tym osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich) dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie” dla
potrzeb Powiatu Sierpeckiego – Domu Pomocy Społecznej im. Jana pawła II w
Szczutowie. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków PFRON w
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar „D”
programu. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą i
zapytaniem ofertowym z dnia 11.09.2018r., które stanowią załącznik do niniejszej
umowy i stanowią jej integralną cześć.
2. W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania ofertowego, Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i
prawnych, nieużywanego, wyprodukowanego w 2018 roku samochodu typu
„mikrobus”, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych ( w tym jedno
stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego) o parametrach technicznych

szczegółowo opisanych w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego znak:
DPS.KA.214.2.1.2018 z dnia 11 września 2018 roku).
3. Ilekroć w niniejszej umowie użyte zostanie określenie „samochód” należy
przez to rozumieć pojazd, o którym mowa w ust. 2.
4. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne samochodu .........................
oraz jego wyposażenie są zgodne ze złożoną ofertą w dniu …....................................r.
5. Integralną część umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty:
a) niniejsza umowa;
b) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami;
c) oferta.
6. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia spełni warunki techniczne
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów
osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane
przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu
samochodów.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą
starannością.
§ 2. 1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia ….....................r.
(data wydania przedmiotu umowy pod wskazany przez Zamawiającego adres wraz z
kompletem dokumentów).
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić telefonicznie Zamawiającego, co
najmniej 3 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy samochodu. Odbiór
odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na swój własny koszt i
odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej
w Szczutowie im. Jana Pawła II, ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo.
4. Wraz z samochodem Wykonawca ma obowiązek dostarczyć:
1) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
3) książkę przeglądów serwisowych,
4) świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,
5) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
6) fakturę VAT,
7) kartę pojazdu,
8) opłaconą polisę ubezpieczenia samochodu OC, AC, NNW, KR na okres jednego
roku.
5. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez
Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce
przeglądów serwisowych.
6. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz
sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego.

7. Koszty sprawdzenia, jazda próbna obciążają w całości Wykonawcę.
8. W przypadku ujawnienia się wad samochodu w trakcie jego odbioru, przez
co rozumie się także niespełnienie przez przedmiot niniejszej umowy warunków
określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wezwać
Wykonawcę do ich usunięcia.
9. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady samochodu,
Zamawiający odmówi jego odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione w trakcie odbioru w terminie
10 dni od dnia odbioru.
10. Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru
samochodu.
§ 3. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie:
Cena netto.............................................., podatek VAT...................................................
Cena brutto …................................ zł (słownie złotych............................................
…...................................................................................)
2. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta
oferta.
3. Kwoty określone w ust. 2 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
§ 4. 1. Rozliczenie pomiędzy stronami odbędzie się na podstawie faktury,
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru samochodu.
2. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego tj.
Nabywca: Powiat Sierpecki, NIP –
7761676252, ul. Świętokrzyska 2a,
09-200 Sierpc
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie, ul. 3 Maja 116,
09-227 Szczutowo
3. Zamawiający dokona płatności za prawidłowo wykonaną dostawę
przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zapłata kwoty umownej dokonana będzie na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności
wynikającej z umowy na osobę trzecią.
§ 5. 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z kompletnym
wyposażeniem oraz stosownymi dokumentami, o których mowa w ustawie prawo o
ruchu drogowym, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia zawartych w
załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego
protokołu odbioru samochodu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Protokół odbioru samochodu stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.
§ 6. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot
zamówienia objęty niniejszą umową na okres nie krótszy niż:
1) na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,
2) na perforację blach: min. 120 miesięcy bez limitu kilometrów,
3) na powłokę lakierniczą: min 36 miesięcy bez limitu kilometrów,
4) na opony: min. 2 lata,
5) na szyby: min. 2 lata.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru samochodu.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasną po upływie terminów podanych w
dokumentach gwarancyjnych.
3. Awarie i wady powstałe lub ujawnione w czasie obowiązywania gwarancji,
Wykonawca zobowiązuje się usunąć niezwłocznie (tzn. przyjmie samochód do
serwisu, dokona niezbędnej diagnostyki i naprawy nie później niż w następnym dniu
roboczym po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego).
4. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego na nowy, jeżeli
był on naprawiany lub gdy rodzaj wady, nie rokuje doprowadzenia przedmiotu
umowy do jakości i sprawności jaką winien posiadać w warunkach eksploatacji.
§ 7. 1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy nastąpi
przez zapłatę kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie w
wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty określonej
w § 2 ust. 1 umowy;
2) za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień
zwłoki od daty określonej w § 2 ust. 1 umowy;
3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancyjnym w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1
umowy, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych
Wykonawcy.
6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
§ 8. 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku gdy:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy trwa dłużej niż 10 dni;
2) opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 2 ust. 6-8 niniejszej umowy
trwa dłużej niż 10 dni;
3) opóźnienie w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej
umowy trwa dłużej niż 10 dni;
4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje z
zachowaniem formy pisemnej z podaniem przyczyny rozwiązania.
5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty zastrzeżonych w
niniejszej umowie kar umownych.
§ 9. 1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowiązany skierować roszczenie na piśmie do Zamawiającego.
2. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
przez Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy,
względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w
ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 11. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego

Wykonawca :

jednobrzmiących

Zamawiający :

