UMOWA DOSTAWY ..................................... – wzór
W dniu ................................... w Pobiedziskach pomiędzy Zakładem Komunalnym w
Pobiedziskach Sp. z o.o.
NIP 7773228861
REGON 302285701
KRS 0000440307
Kapitał Zakładowy 9.555.000,00zł w całości opłacony
zwanym dalej w tekście ―Zamawiającym‖,
reprezentowanym przez: Prezesa Szymona Stachowiaka
a
.................................................................................................., ..................................... ul.
................................................, wpisanym do ................................................................
............................................................................................................................................, NIP
...................................................., REGON .........................................................
reprezentowanym przez:
1. .......................................................... - ..................................................................
2. .......................................................... - ..................................................................,
zwanym dalej w tekście ―Wykonawcą‖,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ZP 2/2015 została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 [PRZEDMIOT UMOWY]
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności na Zamawiającego i wydania
fabrycznie nowego samochodu;
Część I zamówienia: marki .................................................... model .....................................,
rok produkcji 2015 lub 2016, nr VIN ..................................................,
Część II zamówienia: marki .................................................... model .....................................,
rok produkcji 2015 lub 2016, nr VIN ..................................................,
Część III zamówienia: marki .................................................... model .....................................,
rok
produkcji
2015
lub
2016,
nr
VIN
..................................................,
…………………………, ……………………………………….
stanowiącego własność Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się samochód odebrać
i wypłacić wynagrodzenie Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie samochodu, o których mowa w ust. 1, jest zgodne
z parametrami określonymi w ofercie Wykonawcy, a zgodnymi z wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w siwz.
3. Wykonawca oświadcza, że samochód posiada odpowiednią homologację dopuszczającą do
ruchu.
4. Opis przedmiotu dostawy stanowi załącznik nr 1 do umowy
§ 2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]
1. Wynagrodzenie umowne za samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą
Wykonawcy wynosi:
Część
I
zamówienia
………………..……
zł.
brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………), w tym podatek VAT
23%, tj. ………………………. zł. (słownie: ……………………………….…….)
Część
II
zamówienia
………………..……
zł.
brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………), w tym podatek VAT
23%, tj. ………………………. zł. (słownie: ………………………….…….…….)

Część
III
zamówienia
………………..……
zł.
brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………), w tym podatek VAT
23%, tj. ………………………. zł. (słownie: ……………………………….…….)
i zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy ma formę
wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi na podstawie
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru samochodów przez
Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Zapłata ceny należnej Wykonawcy nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane w
fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
4. Faktura winna być wystawiona na Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. Z o.o., 62-010
Pobiedziska ul. Poznańska 58 NIP: 7773228861.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 3 [TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, MIEJSCE SPEŁNIENIA
ŚWIADCZENIA WYKONAWCY]
1. Wydanie i odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Pobiedziska ul.
Poznańska 58, nie później niż do dnia 31.03.2016r.
2. Koszty dostarczenia samochodu ponosi Wykonawca.
3. Strony ustalają, iż odbioru samochodu dokonają uprawnieni pracownicy Zamawiającego,
po uprzednim pisemnym (również faks) zawiadomieniu przez Wykonawcę o terminie
wydania samochodu, z zastrzeżeniem, iż zawiadomienie to winno nastąpić na co najmniej
dwa dni robocze przed terminem wydania.
4. W momencie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia samochodu pod kątem jego
zgodności z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający odmówi odbioru samochodu nieodpowiadającego wymaganiom lub
posiadającego wady fizyczne. Ponowny termin odbioru zostanie wyznaczony po
dostosowaniu samochodu do wymagań Zamawiającego lub usunięciu stwierdzonych wad.
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy.
§ 4 [KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE]
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w
umowie za każdy dzień opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) - w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Postanowienia § 4 nie tracą mocy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze stron.

§ 5 [ZMIANA UMOWY]
1. Zmiana umowy jest dopuszczalna:
1) Jeżeli uzasadniona będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w
szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi;
2) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna
lub techniczna, za którą żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia;
2. W zakresie zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacją
istotnych warunków zamówienia,
2) Zmiana obowiązującej stawki VAT (zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny, w
części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów),
3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
4) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu
cywilnego. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
§ 6 [JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
W razie zaistnienia 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. 4
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonanej części umowy.
§ 7 [SPORY]
1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim, bądź
pośrednim związku z umową, na drodze bezpośredniej negocjacji.
2. Jeśli po 14 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez
sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 8 [ODESŁANIE]
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 9 [ZAŁĄCZNIKI]
Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
§ 10 [LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]
Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
.................................................
......................................................... Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszych
Ogólnych warunków umowy wykonania dostawy, zawartą w paragrafach od nr 1 do nr 10 akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
Podpis Wykonawcy ................................................

Załącznik nr 1 do umowy
1. Charakterystyka techniczna samochodów osobowy lub osobowo-ciężarowy
fabrycznie nowy część I zamówienia:
1.1 Rok produkcji 2015 lub 2016
1.2 Homologacja osobowa
1.3 Norma emisji spalania EURO 6
1.4 Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany
1.5 Pojemność silnika nie mniejsza niż 1450m3
1.6 Moc nie mniejsza niż 55 KW turbodoładowanie
1.7 Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegów + wsteczny
1.8 Liczba miejsc siedzących minimum 5
1.9 Drzwi tylne dwu skrzydłowe przeszklone
1.10 Drzwi boczne tylne przeszklone
1.11 Przestrzeń ładunkowa bagażnika min. 300 litrów
1.12 Koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu
1.13 Prędkość maksymalnie minimum 145 km/godz.
1.14 Paliwo ON
1.15 Zbiornik paliwa minimum 50 litrów
1.16 Wspomaganie układu kierowniczego
1.17 Centralny zamek
1.18 System ABS
1.19 Immobiliser
1.20 Kolor: biały, czarny, niebieski, zielony lub srebrny
1.21 Dywaniki podłogowe gumowe 1 komplet
1.22 Co najmniej jeden punkt serwisowy w odległości niewiększej niż 40 km od
siedziby Zamawiającego
1.23 Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów minimum 2 lata

1.24 Gwarancja na perforację blachy minimum 6 lat
1.25 Gwarancja na trwałość powłoki lakierniczej minimum 2 lata
1.26 Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy w miejsce wskazane
przez Zamawiającego samochodu zastępczego o specyfikacji nie gorszej, niż
wskazana w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy z wyłączeniem roku
produkcji
1.27 Wykonawca w dniu odbioru samochodu przekaże Zamawiającemu książkę
gwarancyjną, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo homologacji
samochodu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polski oraz wszelkie inne
dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
1.28 Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest wykonany zgodnie z
obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym fizycznych – konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których
mowa, w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach
wykonawczych do wskazanej ustawy.

2. Charakterystyka techniczna samochodu osobowego lub osobowo-ciężarowy
fabrycznie nowy część II zamówienia:
2.1 Rok produkcji 2015 lub 2016
2.2 Homologacja osobowa
2.3 Norma emisji spalania EURO 6
2.4 Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany
2.5 Pojemność silnika nie mniejsza niż 1450m3
2.6 Moc nie mniejsza niż 55 KW turbodoładowanie
2.7 Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegów + wsteczny
2.8 Liczba miejsc siedzących minimum 5
2.9 Drzwi tylne dwu skrzydłowe przeszklone
2.10 Drzwi boczne tylne przeszklone
2.11 Przestrzeń ładunkowa bagażnika min. 650 litrów
2.12 Koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu
2.13 Prędkość maksymalnie minimum 145 km/godz.
2.14 Paliwo ON
2.15 Zbiornik paliwa minimum 50 litrów
2.16 Wspomaganie układu kierowniczego
2.17 Centralny zamek
2.18 System ABS
2.19 Immobiliser
2.20 Kolor: biały, czarny, niebieski, zielony lub srebrny
2.21 Dywaniki podłogowe gumowe 1 komplet
2.22 Co najmniej jeden punkt serwisowy w odległości nie większej niż 40 km od
siedziby Zamawiającego
2.23 Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów minimum 2 lata
2.24 Gwarancja na perforację blachy minimum 6 lat
2.25 Gwarancja na trwałość powłoki lakierniczej minimum 2 lata

2.26 Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy w miejsce wskazane
przez Zamawiającego samochodu zastępczego o specyfikacji nie gorszej, niż
wskazana w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy z wyłączeniem roku
produkcji
2.27 Wykonawca w dniu odbioru samochodu przekaże Zamawiającemu książkę
gwarancyjną, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo homologacji
samochodu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polski oraz wszelkie inne
dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2.28 Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest wykonany zgodnie z
obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym fizycznych – konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których
mowa, w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach
wykonawczych do wskazanej ustawy.

3. Charakterystyka techniczna samochodów ciężarowych fabrycznie nowych
część II zamówienia:
3.1 Rok produkcji 2015 lub 2016
3.2 Homologacja ciężarowa
3.3 Norma emisji spalania EURO 5 lub EURO 6
3.4 Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany
3.5 Pojemność silnika nie mniejsza niż 1248m3
3.6 Moc nie ,mniejsza niż 55 KW - diesel
3.7 Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegów + wsteczny
3.8 Jeden rząd siedzeń (dwa lub trzy miejsca)
3.9 Drzwi tylne dwu skrzydłowe, prawe tylne drzwi przesuwane, prawe i lewe
przednie przeszklone
3.10 Nadwozie typu furgon
3.11 Pojemność skrzyni ładunkowej – min. 3,2m3
3.12 Ładowność – min. 700kg
3.13 Koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu
3.14 Prędkość maksymalna minimum 145 km/godz.
3.15 Paliwo ON
3.16 Zbiornik paliwa minimum 50 litrów
3.17 Wspomaganie układu kierowniczego
3.18 Centralny zamek
3.19 System ABS
3.20 Immobiliser
3.21 Kolor: biały, czarny, niebieski lub zielony
3.22 Dywaniki podłogowe gumowe 1 komplet dla każdego samochodu
3.23 Co najmniej jeden punkt serwisowy w odległości nie większej niż 40 km od
siedziby Zamawiającego
3.24 Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów minimum 2 lata

3.25 Gwarancja na perforację blachy minimum 6 lat
3.26 Gwarancja na trwałość powłoki lakierniczej minimum 2 lata
3.27 Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy w miejsce wskazane
przez Zamawiającego samochodu zastępczego o specyfikacji nie gorszej, niż
wskazana w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy z wyłączeniem roku
produkcji
3.28 Wykonawca w dniu odbioru samochodu przekaże Zamawiającemu książkę
gwarancyjną, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo homologacji
samochodu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polski oraz wszelkie inne
dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3.29 Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest wykonany zgodnie z
obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym fizycznych – konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których
mowa, w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach
wykonawczych do wskazanej ustawy.
3.30 Dwa samochody wyposażone w bagażnik dachowy z czego jeden samochód z
bagażnikiem dachowym musi być wyposażony w hak holowniczy z homologacją

