Załączniknr 7 do siwz

Wzór umowy llr .................

dniu

.'...2013 roku w Gożdzie pomiędzy:
Gminą Gózd z siedzibąw Gożdzieprzy uI. Radomskiej 7,26 _ 634 Gózd
...... NIP:.
reprezentow arląpt zez:
zawarta w

REGON:.
1......

Zw anąw dalszej częŚci Umowy,,Zamaw iaj ącym'''

a firmą
przy u1.
wpisaną do rejestru
z siedzibą w
przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego pTzez Sąd Rejonowy
pod numerem KRS.
dla. .. .
NrP..........

..

..

.,

REGON

reprezentowanym ptzez:

......................t

Zwanym w dalszej częściUmowy ,,Wykonawcą''

{-,.
''-.

Wykonawcazostał.wybrany zgodnie z wynikiem prowadzonego przezZamaułiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przętarglJ
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia}9 stycznia2}} r. _ Prawo zamówień
publicznych(Dz.U. z20I0 r. Nr 113,poz.759 ze zm.) i zostałaz nim zawartaumowa
następującej treści:

1.

'

$ 1. Przedmiot Umowy

zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób
niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób na wózkach inwalidzkich

Przedmiotem umowy jest:

o parametrach zgodnych zę specyfikacja istotrrych warunków zamówięrria i ofertą złoŻoną
przez Wykonawcę w ramach postępowania.
2. Wykonawcazobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby
Zamavńającego wTaz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego rejestracji
i użytkowania oraz dokumenty gwarancyjne.
3. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest:

(

Utząd Gminy
w Goździe
ul. Radomska 7
26 - 634 Gózd
4. Dokumentem potwierdzającymptzyjęcie ptzęzZamawiającego przedmiotu umowy będzie
Protokół zdavłczo _ odbiorczy, podpisany ptzez obie strony.
Gwarancja i serwis
jest
fabrycznie no\My' nieużywany' wyprodukowany
1. Wykonawca gwarantuje, ze autobus
roku, wolny od wad fizycznych i prawnych i posiada gwarancję producenta:
W ...
- nacały autobus
- na powłokę lakierniczą'.
- na perforację nadwozia i podwozia ..
2. Wykonawca zapewni beryłatny serwis gwarancyjny, t:ra zasadach przewidzianych przez
producenta.
3.Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania
aw szczęgólności konserwacj a, ptzeglądy techniczne i serwis będą wykonyvvane przez
Wykonawcę lub w innej autoryzowanej stacji serwisowej danej marki.
4. Usfugi zwiryane z zapevłnieniem gwarancji, a w szczegóInoś'ci przeglądy techniczne
i serwis, będąrealizowane zgodnie zzalecetiami producenta Pojazdu.
5. Wykonawca jest zobowiryany do usunięcia wad zgłoszonychprzezZamawiającego
w terminie 14 dni, od dnia otrzymaniaodpowiedniego zawiadomienia.
$ 2.

'

6. Wykonawca nie moze odmowiĆ usunięcia wad na swój

kosa bez względu

na wysokość

rwięany ch z tym ko s ztów.
7. Gwarancja nie będzie obejmowała wad będących następstwem eksploatacji Pojazdu.

$ 3. Termin i sposób realizacji
1.Wykonawcazobowiązuje się dostarczyó przedmiot umowy w terminie do dnia 10 kwietnia
2013 r.
2. Zamavłiający przed podpisaniem Protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia
parametrów technicznych dostarczonego przez wykonawcę Pojazdu w sposób uznany
przezZarrlawiającego za właściwy,w celu zbadanla zgodnościPojazdu z umową.

$ 4. Cena

1.

W zamian za dostawę Pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca otrzymawynagrodzenie

wwysokości....

...złnettotj.....

.......złbrutto(słownie:..... ..'..)
wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwlązane
z jej rcalizacją.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.I zaspd<aja

,
{.
'\, .'

( l

$ 5. Rozliczenie dostawy

Przyjęcie.przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.
2.Przystąpienieprzez Zamawiającego do odbioru winno nastąpió nie póŹniej niz w ciągu
2 dni roboczych od daty zgłoszeniaprzez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu
Umowy.
3. Zanawiający zastrzega sobie prawo do dokonania końcowego odbioru przedmiotu
zamówienia i podpisania protokołu odbioru po sprawdzeniu całego dostarczonego sprzętu
w terminie do 14 dni od daty dostawy,
4. W przypadku stwierdzeniaptzezZarnawiającego niezgodności dostarczonego sprzętu
ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, lub usterek technicznych, ZamawiĄący
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Wykonawcama48 godzin
na usunięcie usterek' lub dostarczenie sprzętu zgodnego ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia .
5. W przypadku niew).rviązywania się Wykonawcy zzaŁoŻen pkt. 4' ma zastosowanie
$ 8 pkt. 1.
$ 6. Wynagrodzenie
l. Zamawiający dokona zapłaty naleŻnościprzelewem na konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymaniaprzezZamavnającego prawidłowo wystawionej faktury wraz
z protokółem odbioru końcowego.
2. Wykonawca wystawi faktwę po otrzymaniu podpisanego protokołu odbioru o którym
1.

mowaw$5pkt1.

3. Wykonawca oświadcza,zejest płatnikiem podatku
4. Fakturę VAT nalezy wystawió na :

VAT.

Gmina Gózd
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd
NIP: ..............., REGON

5. Wykonawca oświadcza' Że zapłatę faktury na|eŻy dokonać na konto wskazane na

prawidłowo wystawionej fakturze.
6. Za datę dokonani a płatno ści strony b ę dą uw azĄ datę pt zekazarńa pt zez Zamaw taj ące go
polecenia do banku.
7.W razię nłłokiw zapłacie wynagrodzeniaprzezZamawiającego, Wykonawcy przysługują
odsetki w ustawowej wysokości.
$ 7. Reprezentacja
osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy
- po stronie Zarnawiającego:
- po stronie Wykonawcy:

.

są

$ 8 Kary umowne i odstąpienia od umowy
1' Wykonawc a zapłaci Zatnawiąącemu karę umowną w wysokości 0,5 ań ceny określonej

w $ 4 zakuzdy dzien zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokoś ci I oń ceny określonej,
w $ 4 jeżeli odsĘlienie od umowy nastąpi z winy IeŻącej po stronie Wykonaw-cy'

3. Zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcazapłaci
ZanawiĄącemu karę umownąw wysokości 1'oń ceny określonej w $ 4 umowy.
4. ZakuŻdy dzień niedotrzymania terminu. o którym mowa w $ 3 umowy Wykonawca
zapłaci kwotę 100 zł. brutto.
5. WykonawcawyraŻazgodęna potrącanie kar umownych z wynagrodzenia określonego
w $ 4 umowy.
6. Strony zastrzegająmozliwośó dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokośó w/w
kar urnownych.

9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony ustalają zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości 5o/,
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w $ 4 ust.l Umowy, tj. w kwocie
.............zł).
zł (słownie: '...........'...
,..... zł została wniesiona przez Wykonawcęprzed
2.Całośćzabezpieczenia tj.
podpisaniem umowy w formie
3.W trakcie realizacji rrmowy WykonawcamoŻe dokonać zmiany formy zabezpteczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art.l48 ust.l ( art.149 ust.1 ustawy Pzp).
.Zmianaformy wniesionego zabezpieezęnianaleŻ,ytego wykonania umowy możebyc
dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówien publicznyclr.
S.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłościi bez
Zmniejszenia jego wysokości(art'Ił9 ust.3 ustawy Pzp).
6'ZwrotzabezpieczenianaleŻyźegowykonaniaumowy::
....... zł,
a) 70 o/o ustalonej wartości zabezpteczenia, tj. kwota
gwarantującanaleŻyte wykonanie przedmiotu umowy' zostanie zwolniona w ciągu
30 dni po zakonczeniu odbioru końcowego robót i stwierdzetiuprzezZamawtającego
wykonanie ich w sposób naIeżyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, którę stanowiłyby
podstawę roszczenZamawiĄącego w stosunku do Wykonawcy.
złzabezpteczająca
b) 30 % wartości zabezpieczeniatj. kwota
roszczeniaZarnawiającego z ty.rułu rękojmi zawady zwrócona zostanie nie później niz
wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi zawady.
c) Zanawiający wstrzyma się ze zwrotem częścizabezpieczeniana|eŻytego wykonania
rrmowy' o której mowa w ust.6 pkt. b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie sfwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
$

$ 10. Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
2. Zmiany Umowy wymagajązachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3, Zakazuje się istotnych zmian postanowienzawutej umowy w stosuŃu do treścioferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy' chyba Że Zarnavtiający przewidziaŁ
mozliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji
Istotnych WaruŃów Zamówienia oraz określiłwarunki takiej zmiany.
Zarnawiający dopuszcza dokonanie zmianpostanowienzawartej umowy w stosunku do
treścioferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
sytuacjach:
1) Zmiata terminu realizacjt umowy:
a) jeŻeLi zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj' niezwykłych
i nieprzewidzianych okolicznoś ci nieza\eŻnych od strony, która się na nie powołuje
i których konsekwencji mimo zachowanianaleŻytej staranności rrie mozna było
uniknąó.

4. W sprawach nieuregulowanych umowąmajązastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
_ Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawne

właściwew przedmiocie niniejszej umowy.
5. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy Stlony poddadzą
p o d t ozstłzygnięcie sądu właściwego dla siedzib y Zamawiające go.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających
zreaJizacji Umowy narzecz osób trzecich.
7. Zunavłiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dniaŻ9 stycznta2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z20I0 r' Nr 113, poz. 759 ze zm.).
8. Umowa zostałasporządzonawczterechjednobrzmiących egzemplarzach, zczegotrzy
egzemplarze dlaZarnawiającego, jeden dla wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY:

i

WYKONAWCA:

