(projekt umowy)

Zał. Nr 7 do SWZ

UMOWA
zawarta w dniu …................................. r. w Szydłowcu, pomiędzy:
Gminą Szydłowiec, mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowaną przez:
- Artura Ludewa – Burmistrza Szydłowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony
Czarnoty zwaną dalej „Zamawiającym”
a….............................................................................................................................................................
z siedzibą: …...........................................................................................................................................
reprezentowanym przez
1. …....................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia
nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
§1
Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje fabrycznie nowy autobus marki: …………….
model: ……………… do przewozu osób niepełnosprawnych z …….. miejscami siedzącymi
w ramach projektu „Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowiec”
dofinansowano ze środków PFRON pochodzących z Programu wyrównywania różnic między
regionami III w obszarze D.
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§2
Wykonawca gwarantuje, że Autobus posiada cechy określone w charakterystyce oraz jest
zgodny z ofertą Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że:
1) Autobus stanowi jego wyłączną własność;
2) Autobus jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób
trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
Samochód ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
3) Miejscem dostawy Autobusu jest siedziba Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 1 miesiąca
od dnia zawarcia umowy
Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do dostarczenia samochodu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa
i płynów eksploatacyjnych oraz z kompletną dokumentacją.
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Wykonawca zapewni instruktaż z zakresu obsługi podstawowej Autobusu w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia:
a) gwarancja mechaniczna (silnik i wszystkie zespoły mechaniczne, w tym zamieszeni)
na okres …………….. (zapisy z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do
SWZ), gdzie Zamawiający zobowiązuje się, że roczny przebieg pojazdu nie przekroczy
50.000 km,
b) gwarancja na powłokę lakierniczą na okres …………… (zapisy z formularza
ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ) bez limitu kilometrów,
c) gwarancja na perforację nadwozia na okres………. (zapisy z formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) bez limitu kilometrów.
Samochód będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności
znakiem bezpieczeństwa.
Korzyści i ciężary związane z Autobusem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Autobusu przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Autobusu
Zamawiającemu. Za dzień wydania Autobusu uważa się dzień, w którym został odebrany
przez Zamawiającego.

§3
1. Strony ustalają cenę za Samochód na podstawie oferty w kwocie …………….. zł brutto
(słownie: ………………………………..).
2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na
konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Kupujący dokona zapłaty po dokonaniu odbioru Autobusu w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w Autobusie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie
inne wady fizyczne Autobusu powstałe po jego odbiorze, pod warunkiem, że wady te
ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
2. W przypadku uznania przez Wykonawcę, że dokonanie naprawy nie jest możliwe na
miejscu z przyczyn technicznych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport na
własny koszt i ryzyko do punktu serwisowego.
3. W ramach gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis Autobusu w autoryzowanym
serwisie.
4. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez
okres 5 lat po ustaniu rękojmi.
5. W dostarczonych kartach gwarancyjnych warunki gwarancji, w tym okres gwarancji czas
usunięcia wady, nie mogą być dłuższe niż 14 dni.
§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
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1) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % ceny za każdy
dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % ceny.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowiącego podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kary umownej.
4. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 10 ust. 1 umowy
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .
§7
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zmianami).
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
a) oferta Wykonawcy,
b) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
§9
1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

Wykonawca

Zamawiający

..................................................................

...................................................................
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