Nr sprawy: ZP.271.46.2014

Załącznik nr 5

Umowa nr ZP ..../2014
W dniu ……………………….. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha
a
..............................................................................................................,
zwanym
dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.46.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa treści
następującej:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu osobowego przystosowanego do
przewozu osób zatrzymanych dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach z wliczeniem w cenę
rozliczenia barterowego za używany samochód osobowy przekazany dostawcy przez
Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz zobowiązaniem
Wykonawcy zawartym w formularzu oferty z dnia ………...…, stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolny od wad fizycznych oraz jest
dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE.
§ 3.
1. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do
siedziby Straży Miejskiej w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A w terminie do 120 dni od daty
zawarcia umowy.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu umowy.
3. Za termin dostawy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu
stanowiącego przedmiot umowy przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację
techniczno-eksploatacyjną: instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, kartę
gwarancyjną, świadectwo homologacji, atesty oraz wszystkie dokumenty niezbędne do
rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
5. Wraz z dostawą nowego samochodu nastąpi przeniesienie własności samochodu osobowego
używanego z Zamawiającego na Wykonawcę w ramach rozliczenia barterowego, z zapisem o
wiedzy na temat jego stanu technicznego i że jest wolny od wad prawnych i roszczeń
podmiotów trzecich z podaniem szczegółowych danych pojazdu (nr VIN, nr rejestracyjny, rok
produkcji, typ, marka itp.)
6. W dacie dostawy Samochodu przez Wykonawcę, Zamawiający wyda Wykonawcy samochód
marki Peugeot Partner przystosowany do przewozu osób zatrzymanych.

7.
8.
9.

Samochód, o którym mowa powyżej zostanie wydany Wykonawcy w siedzibie Straży
Miejskiej w Suwałkach.
Fakt wydania samochodu, zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu
przekazania.
Zamawiający przekaże Wykonawcy kartę pojazdu, książkę serwisową samochodu oraz inne
dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu i prawidłowego użytkowania samochodu w
momencie jego przekazania.
§ 4.

1. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający upoważnia Pana
……………………..….
2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić osobę wymienioną w ust. 1 o dacie i godzinie
dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia, wykaz
dostarczonego sprzętu, uwagi i zastrzeżenia oraz podpisy przedstawicieli obu stron.
4. Do koordynacji spraw związanych z odbiorem Wykonawca upoważnia ………....
§ 5.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy o którym mowa w § 1.
2. Okres gwarancji ustala się na:
na silnik i podzespoły mechaniczne (bez limitu kilometrów) …………………………………
na perforację elementów nadwozia ………………………………
na powłokę lakierniczą ………………………………..
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w tym za wady ukryte oraz
wynikłe w okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową i
estetyczną.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający nie będzie miał obowiązku dostarczenia
przedmiotu reklamacji do siedziby Wykonawcy bądź innego wskazanego przez Wykonawcę
miejsca.
5. Jeżeli strony inaczej nie uzgodnią, naprawy związane ze zgłoszoną reklamacją będą odbywały
się we wskazanej placówce Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy reklamacja załatwiana będzie poprzez wymianę wadliwego przedmiotu
reklamacji na wolny od wad wszelkie koszty związane z odbiorem wadliwego przedmiotu i
dostarczeniem wolnego od wad ponosił będzie Wykonawca.
§ 6.
1.

2.

3.

4.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie w
wysokości ............ złotych brutto (słownie złotych: ...............................), w tym podatek
VAT: ................(słownie złotych: .......................................................), które obejmuje cenę
zakup nowego samochodu obniżoną o wartość odbieranego auta zgodnie z zapisami SIWZ.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia w tym ryzykiem Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia i sporządzeniu
protokołu.
Termin zapłaty Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
faktury wraz z protokołem odbioru.
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§ 7.
Strony ustalają następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
b) za opóźnienie w wykonaniu zadania określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
§ 8.
W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy
realizacji przedmiotu zamówienia objętych niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 9.
Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy
w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) polepszenia parametrów technicznych dostawy;
2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
3) zmiana terminu wykonania wskutek okoliczności niezależnych, niemożliwych do
przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub działania siły wyższej.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
§ 10.
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 11.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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