Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu …………… 2020 r. w Godowie pomiędzy:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kałkowie-Godowie; Godów 84a,
27-225 Pawłów NIP 664-17-68-488; REGON 040033592

reprezentowany przez:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………….………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………… z siedzibą w ……………………………………….. ,
NIP ………………….. REGON……………….. reprezentowanym przez:
……………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986), została zawarta umowa o następującej treści.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup na rzecz Zamawiającego samochodu typu ……………, zwanego
dalej „pojazdem”, wraz z wyposażeniem na potrzeby ……………………………………….., marki
…………………. model ………………………., wersja ………………… o parametrach
technicznych i wyposażeniu opisanym w załączniku do formularza oferty złożonego przez
Wykonawcę. Opis parametrów technicznych i wyposażenia, które będzie spełniać pojazd stanowi
załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest fabrycznie nowy, odpowiada wymaganiom polskich norm
i jest wolny od wad fizycznych i prawnych .
§2
1. Odbiór końcowy pojazdu nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia 2020r.
2.Odbiór końcowy pojazdu zostanie dokonany w siedzibie ………………………………………… na
podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron.
3. Przed odbiorem końcowym Zamawiający dokona odbioru technicznego pojazdu w siedzibie
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić swoją gotowość do odbioru technicznego pojazdu
co najmniej 5 dni przed odbiorem końcowym.
4. Dostarczenie pojazdu wraz z pełną dokumentacją do miejsca wskazanego w ust. 2 nastąpi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej nie później niż 3 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego.
5. W czasie odbioru technicznego Zamawiający dokona sprawdzenia: dokumentacji pojazdu,
zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania,
funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
Dokonanie odbioru technicznego potwierdzone zostanie sporządzonym w dwóch egzemplarzach oraz

podpisanym przez obie strony protokołem odbioru technicznego pojazdu, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia niezgodności z wymaganiami określonymi w ust. 5 sporządza się
protokół odbioru technicznego ze wskazaniem niezgodności i terminem ich usunięcia , nie dłuższym
niż 3 dni.
7. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony protokołu odbioru
końcowego pojazdu bez zastrzeżeń.
8. Wraz z pojazdem Wykonawca przekazuje:
1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;
2) książkę gwarancyjną w języku polskim;
3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.
§3
1.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi …………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………. złotych). w tym podatek Vat …………………… zł
(słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy przez Wykonawcę nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego
pojazdu bez zastrzeżeń.
5. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy
………………………… numer: ……………………………………… Wykonawcy w terminie 21 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT:
Nabywca:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Kałkowie-Godowie;

Godów 84a,
27-225 Pawłów
NIP 664-17-68-488
Odbiorca:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Kałkowie-Godowie;

Godów 84a,
27-225 Pawłów
NIP 664-17-68-488
6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony pojazd jest wolny od wad fizycznych
i prawnych.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy od daty podpisania przez Strony
protokołu odbioru końcowego pojazdu bez zastrzeżeń lub przeniesienia na Zamawiającego prawa z
tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, a także
1) …………… miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze;
2) …………… miesięcznej gwarancji na perforację korozyjną nadwozia.

3. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów
pogwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki na terenie województwa
świętokrzyskiego.
4. Czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 2 dni roboczych. Na czas naprawy trwającej
powyżej 2 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód zastępczy o zbliżonych
parametrach.
5. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad określonych w książce
gwarancyjnej dla danej marki pojazdu.
§5
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego § 3 ust. 1 umowy w przypadku opóźnienia
w przedstawieniu pojazdu do odbioru końcowego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia;
2) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
3) w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przekroczy wysokość kar umownych.
3. W razie wystąpienia opóźnienia w przedstawieniu pojazdu do odbioru końcowego w terminie,
o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.
§6
1. 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 tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) wszczęcia likwidacji Wykonawcy,
2) nieprzedstawienia pojazdu do odbioru końcowego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1
- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron z uwzględnieniem art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z następujących przyczyn:
1) potrzeba wynikająca ze specyfiki działalności Zamawiającego, w zakresie zmiany terminów
wykonania lub odbioru przedmiotu umowy;
2) zmiana nazwy, adresu, statutu Wykonawcy lub Zamawiającego;
3) zmiana wynikająca z omyłek rachunkowych lub pisarskich;
4) urzędowa zmiana wysokości stawki VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów,
których umowa dotyczy, co skutkuje zmianą wynagrodzenia brutto wynikającą ze zmiany stawki
podatkowej;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:
a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu
prawidłowego wykonania umowy;
b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiającego;

c) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy;
d) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania
umowy.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionych w ust. 2, termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania
przedmiotu umowy w sposób należyty.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku, przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa zamówień publicznych.
6. Wszelkie kwestie sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralną część umowy stanowią:
1) oferta – załącznik nr 1;
2) opis parametrów technicznych i wyposażenia – załącznik nr 2.
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