UMOWA NR ….../2018
w dniu ………………………….………………..r. w Koszalinie pomiędzy:
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin,
NIP 669-05-06-452
reprezentowaną przez:
- ks Tomasza Roda -Dyrektora
zwanym dalej
Zamawiającym
a
reprezentowanym przez
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa 1 (jednego) samochodu typu bus 9 -cio osobowego
do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2018, wolny od wad prawnych i
fizycznych, nienaprawiany, musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz
spełniać wymagania minimalne szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza samochodu pochodzącego z ekspozycji w punktach sprzedaży
samochodów. Samochód musi spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach
dotyczących ochrony środowiska oraz posiadać komplet dokumentów pozwalających na jego
rejestrację oraz eksploatację.
§2
1. Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do
……………..2018r.
2. Na dzień podpisania protokołu odbioru Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty,
w szczególności potrzebne do rejestracji pojazdu, jak również dokumenty potwierdzające
parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego, w tym:
a) kartę pojazdu,
b) książkę gwarancyjną wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO),
c) instrukcję obsługi w języku polskim,
e) komplet kluczyków,
f) homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
d) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
e) badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie pojazdu do
transportu osób niepełnosprawnych.
§3
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia
przedmiotu umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem.
3. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności przedmiotu umowy na Zamawiającego
nastąpi z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń.
1.

§4
1. Zamawiający wymaga następujących minimalnych okresów gwarancji:

a) gwarancja mechaniczna – 2 lata,
b) gwarancja na lakier – 2 lata,
c) gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne – 10 lat
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru.
§5
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Za dostarczenie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto
………………… (słownie: ……………………………………..).
Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ……………….. PLN.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru przedmiotu umowy.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§6

Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
1.1.
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1.
b) za nie odebranie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki .
1.2.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1.
b) za nie dostarczenie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych.
3. Niezależnie od przypadków uregulowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiający może
odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu ponad 14 dni. W takim
przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej o której mowa w ust.1.2
pkt. b w podwójnej wysokości.
1.

§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za

potwierdzeniem odbioru lub kurierem albo też wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na podany
poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres lub numer faksu, o jakim Strona taka
zawiadomi w tym celu drugą Stronę; tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od
jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła:
ZAMAWIAJĄCY:

Fax:
e-mail.
WYKONAWCA:

Fax:

e-mail.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte przez obie strony
na drodze polubownej – rozstrzyga Sąd Rejonowy rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
ZAMAWIAJĄCEGO, jeden dla WYKONAWCY.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
- Zał.nr 1 Minimalne wymagania pojazdu
- Zał.nr 2 Zapytanie ofertowe
- Zał. nr 3 Oferta Dostawcy z dn.

Zamawiający

Wykonawca

