PROJEKT UMOWY Nr
zawarta w dniu ………………………. r. w Ustrzykach Górnych
pomiędzy:
Bieszczadzkim parkiem Narodowym, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
………………………..
zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze
zmianami), zwana dalej Pzp
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wydania oraz przeniesienia na Zamawiającego własności
samochodu typu autobus do przewozu osób niepełnosprawnych o parametrach opisanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej integralną częścią Umowy
§2
Szczegółowy opis dostarczonego pojazdu znajduje się w załączniku –Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie
Wykonawcy.
§3
Termin realizacji dostawy: do dnia 28 maja 2020 r.
§4
Wykonawca oświadcza, że pojazd jest jego własnością, nie jest obciążony żadnymi długami
ani wadami prawnymi.
§5
1. Za dostarczony pojazd Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty wynagrodzenia w
wysokości: ....................... złotych brutto
słownie:..........................................................................złotych brutto
- w tym stawka podatku VAT wynosi ..........................%
Kwota wynagrodzenia została określona na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz
zawiera wszystkie koszty związane ze spełnianiem wymagań opisanych w Szczegółowym
Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej
umowie a także koszty dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego.
2. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru.
3. Ustala się przelew jako formę płatności.
§6
1. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy
w:………………………….............................................................................................
w terminie wcześniej ustalonym przez obie strony umowy.

2. Protokół odbioru techniczno – jakościowego pojazdu zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że przedstawiony
pojazd nie odpowiadają opisowi zawartemu w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego dostarczenia pojazdu spełniającego wszystkie wymagania opisane w
przedmiocie zamówienia w terminie do 3 dni.
§7
1. Do pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wszystkie posiadane dokumenty
2. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie
z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura
sprzedaży, karta pojazdu, przegląd - badanie
4. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:
a) na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu
kilometrów na okres:……….……. miesięcy ( zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie mniej niż 24 m-ce ),
b) na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów na okres :………….. miesięcy ( zgodnie z
ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 60 m-cy),

c) na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów na okres: ……………. miesięcy ( zgodnie z
ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 24 m-ce),

licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu dostawy.
6. Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji.
§8
1. Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłacenia kar umownych w wysokości:
- 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,
- 5% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości:
- 5% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze stron może odstąpić od dochodzenia
należnych kar.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu
realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z
winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w
przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie
terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia
zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1ustawy
3. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia:

a) Zmiany
nazwy/
formy
prawnej
Wykonawcy/Zamawiającego.
Wykonawca/Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich
dokumentów poświadczających zamianę.
b) Zmiany konieczne do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez Zamawiającego
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
c) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na
oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie
podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia
Wykonawcy.
4. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi
wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej.
We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego
jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.
Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po
wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
§ 10
1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 2 pkt. 10 ustawy PZP nie
nakłada na Wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom
zgodnie ze złożoną ofertą.
2.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie dostawy. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostawy.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
2. Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej z umawiającej
się stron.
§ 13
Wykaz załączników do Umowy:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Oferta,
Zamawiający

Wykonawca

