Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 3 do SWZ
UMOWA Nr ………2022
W dniu ……………... 2022 r. w Konstantynowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w
Konstantynowie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów,
reprezentowanym przez:
1) Panią Sylwię Horodecką - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a firmą: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………...
NIP: ………………………………., REGON:……………………………...
reprezentowaną przez: …………………………………………………….
zwanym w umowie „Wykonawcą”,
w wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne - przetargu nieograniczonego w
trybie podstawowym, znak sprawy DPS.F.2230/…….../2022 zostaje zawarta umowa, o treści
następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa:
1. samochodu 9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy
Społecznej w Konstantynowie. Zakup dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu
wyrównywania różnic między regionami III.
2. Dostarczony samochód musi:
a) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o
ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
b) posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz 9 (dziewięciu) osób łącznie z
kierowcą oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi
przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu,
c) spełniać wymogi w zakresie emisji spalin – norma EURO 6,
d) posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne
dokumenty wymagane prawem.
3. Dostarczony samochód musi być wyprodukowany w 2022 roku, wolny od wad fizycznych i
prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Samochód fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem
dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej
pracy.
4. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta
obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizacje
uprawnień gwarancyjnych.
5. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być
przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
6. Samochód winien spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia, Parametry techniczno–użytkowe”, warunki gwarancji samochodu 9 osobowego
fabrycznie nowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przewożeniem 1
osoby na wózku inwalidzkim”.
§2
1. Odbioru dostarczonego pojazdu Zamawiający dokonana osobiście w terminie do 30 dni licząc od
daty podpisania umowy.
2. Wykonawca poinformuje zamawiającego o przewidywanym terminie odbioru z 2 dniowym
wyprzedzeniem.
3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy,

podpisany przez obie Strony umowy. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego będą: Sylwia Horodecka, Andrzej Laszuk.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych samochodu
osobowego, w celu zbadania zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganymi
parametrami techniczno-użytkowymi określonymi w SIWZ (wg załącznika nr 1 do SIWZ) oraz w
złożonej ofercie. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery fabryczne samochodu:
nadwozia oraz silnika.
5. Samochód osobowy, który nie spełni warunków odbioru w zakresie jakości i/lub niezgodności z
parametrami, o których mowa w ust. 4, zostanie wymieniony na nowy wolny od wad i/lub zgodny z
parametrami, w terminie 7 dni roboczych od pierwszej daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa
Wykonawca.
6. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji
pojazdu, a w szczególności:
a) fakturę VAT ze wskazaniem Zamawiającego jako właściciela pojazdu,
b) kartę pojazdu,
c) książkę gwarancyjną,
d) książkę serwisową wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO),
e) instrukcję obsługi w języku polskim,
f) niezbędną dokumentację techniczną w tym świadectwo homologacji samochodu bazowego oraz
homologację przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,
g) komplet kluczyków,
h) indywidualne wyposażenie zgodne z parametrami techniczno-użytkowymi,
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 6 w chwili
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. Dostarczony samochód powinien wskazywać taki stan paliwa w zbiorniku, aby wskaźnik rezerwy
nie był widoczny.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 „dostawa samochodu 9-cio
osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z
możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w
Konstantynowie. Zakup dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania
różnic między regionami III”, w sposób oraz na zasadach określonych w umowie, zgodnie z ofertą,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w kwocie …………………………………………………….. zł.
Do wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w kwocie
…………………………………. zł. Łączne wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy (cena) za wykonanie
zamówienia wynosi ……………………... zł. (słownie: ……………………………………….…………………………..….…).
2. Kwota określona w ust. 1, jako pełna cena wykonania zamówienia obejmuje również podatki i
wszystkie dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z realizacją umowy a niezbędne
do wykonania zakresu umowy.
§4
1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego.
2. Faktura za zakupiony samochód wystawione będzie jak niżej:
Nabywca: Powiat Bialski
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-42-952
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6-12
21-543 Konstantynów

§5
1. Kara umowna za nieterminowe dostarczenie pojazdu będzie naliczona w wysokości 0,2 % za
każdy dzień zwłoki licząc od wartości brutto zamówienia.
2. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % od
wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10 % od wartości brutto
zmówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
zamawiający.
4. Jeśli szkoda Zamawiającego byłaby wyższa od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2,
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności za pojazd Wykonawcy
przysługują odsetki w wysokości ustawowej.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości:
a) na silnik i wszystkie podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmującą funkcjonowanie
samochodu, wady materiałowe i fabryczne bez limitu kilometrów ………...… (minimum 2 lata),
b) na powlokę lakierniczą ………………. (minimum 3 lata),
c) na perforacje nadwozia ………………..(minimum 8 lat).
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca
winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach z
Wykonawcą.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia samochodu, to
koszt tego transportu ponosi Wykonawca.
5. Jeżeli zakres naprawy będzie dłuższy niż 5 dni, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
Zamawiającemu samochodu zastępczego.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny na terenie Polski, przy czym miejsce
świadczenia serwisu (ASO) powinno się znajdować w odległości nie większej niż 150 km. od
siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy
wykaz Autoryzowanych stacji Obsługi.
7. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w autoryzowanych przez
producenta pojazdów stacjach obsługi na terenie całej Polski (wykaz ASO stanowi załącznik do
umowy, a także zostanie zamieszczony w karcie gwarancyjnej).
8. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub
w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących
przypadkach:
a) nieprzestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej,
b) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.
§7
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo dla zamawiającego sądowi powszechnemu.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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