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Zał. nr 5 do siwz
Umowa
pomiędzy Gminą Mszana
z siedzibą w 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
..............................................
a ...............................................................................................................................................
z siedzibą ................................... NIP ............... Regon ................
zwanym w treści umowy „Dostawca” reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym w oparciu o ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ze zm.), została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup samochodu ........................ marki ……………………………….,
model ............, rok produkcji ............... zgodnie ze specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia(SIWZ) oraz ofertą przetargową Dostawcy.
2. Dostawca oświadcza, że dostarczy pojazd fabrycznie nowy, w pełni sprawny, nieużywany, wolny od
jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń
i zabezpieczeń oraz odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
3. Samochód musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U z 2018r. , poz. 1990 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2016r., poz 2022 ze zm.) a także w innych aktach wykonawczych oraz warunkach
przewidzianych przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu
samochodów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do siwz.

1.

2.
3.
4.

5.

§2
Wynagrodzenie
Dostawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ………………………. zł netto (słownie:) + ..... % podatek VAT w wysokości
……………… zł (słownie:), razem brutto: ………………… zł (słownie: .............).
Płatne w ramach Działu 900 Rozdziału 90095 budżetu Gminy Mszana.
Cena obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy,
w tym świadczenie serwisu gwarancyjnego.
Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie
ustalonym w § 2 ust. 5 niniejszej umowy. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał
zastosowania przy płatnościach pozostających poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania),
a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym
obciążeniem.
Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez
Dostawcę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za przedmiot umowy, w terminie do 7 dni
od wystawienia faktury.
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6. Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu bez zastrzeżeń.
7. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktura/rachunek powinna być wystawiona w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, NIP: 647-17-73-271
Odbiorca: Urząd Gminy, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.
9. Dostawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiającego za pośrednictwem platformy.
10. W przypadku, gdy Dostawca będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
zamawiającego za pośrednictwem platformy:
a) strony upoważniają się do odbierania i wysyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych związanych z realizacja zamówienia publicznego, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25.04.2019r. (Dz. U z 2019r,
poz. 856) w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być
przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych,
b) Zamawiający udostępnia adres strony internetowej https://pefexpert.pl do odbierania od
wykonawcy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia publicznego przesyłanych za
pośrednictwem platformy, nr PEPPOL: 6472543969.
11. Warunkiem zapłaty należnego dostawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez dostawcę
wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przedstawienie
Zamawiającemu:
a) kopii faktury wystawionej dostawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego części
dostawy łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu stwierdzającego o
dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez dostawcę
za zgodność z oryginałem oraz
b) potwierdzenie podwykonawcy o otrzymaniu od dostawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane
przez niego dostawy.
§3
Termin realizacji umowy
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 15 czerwca 2020r.

1.
2.

3.

4.

5.

§4
Odbiór przedmiotu umowy
Dostawca zapewni odbiór przedmiotu umowy w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.
Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez
przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarzu dla Dostawcy, jeden dla Zamawiającego.
Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może
odmówić jego odbioru, a Dostawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru Zamawiającego,
do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad, bądź do usunięcia wady w drodze
jego naprawy w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi
zawartemu w SIWZ, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie
z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 zostanie sporządzony protokół stwierdzający
zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół
sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzu dla Dostawcy, jeden
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dla Zamawiającego.
6. Pojazd w dniu odbioru ma mieć uzupełnione wszystkie płyny niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania.
7. W dniu odbioru Dostawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego
w zakresie eksploatacji pojazdu.
§5
Dokumentacja techniczna
1. Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dniu wystawienia faktury VAT wszystkie
wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu po
drogach publicznych, w tym m.in.:
a) książkę gwarancyjną,
b) kartę i książkę pojazdu,
c) instrukcję pojazdu w języku polskim,
d) świadectwo homologacji pojazdu sporządzone w języku polskim,
e) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,
2. Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru 2 oryginalne kpl kluczyków.
3. Dostawca poda harmonogram wymaganych przez producenta przeglądów technicznych
i gwarancyjnych.
§6
Gwarancja
1. Dostawca udziela gwarancji na:
a) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne na okres …………. miesięcy (zgodnie
z gwarancją określoną w pkt II. 2a) zał. nr 2 do siwz).

b) powłokę lakierniczą na okres …………. miesięcy (zgodnie z gwarancją określoną w pkt II. 2b) zał. nr 2 do
siwz).

c) perforację nadwozia na okres …………. miesięcy (zgodnie z gwarancją określoną w pkt II. 2c) zał. nr 2 do
siwz).

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem rejestracji pojazdu przez Zamawiającego.
§7
Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia objętego umową
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez
Dostawcę,
b) za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto.
b) za każdy dzień nieterminowej płatności za przedmiot zamówienia 0,1% wynagrodzenia brutto.
§8
Odstąpienie od umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od
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umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

§9
Podwykonawstwo
Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Następujące części zamówienia zostaną wykonane przy pomocy podwykonawcy/ów:
.................................………….................................................................................................
W trakcie realizacji umowy Dostawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Odpowiedzialność dostawcy i podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu nie
wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ma charakter solidarny.
Dostawca
każdorazowo
przedłoży
Zamawiającemu
projekty
umów
zawieranych
z podwykonawcami, a także przedkładanie zawartych umów nie później niż w terminie 7 dni od
daty ich podpisania. Zamawiający może w terminie 5 dni od daty przedłożenia mu projektu
umowy wnieść pisemne zastrzeżenia.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Dostawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie przez podwykonawcę dalszych umów
podwykonawstwa.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przez Wykonawcę zakresu podwykonawstwa lub
rezygnację z realizacji podwykonawstwa w trakcie realizacji umowy, z tym że zmiana musi zostać
dokonana w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy:
a) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy
nie będą miały wpływu wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej
umowy,
b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
c) przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
2. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu
umowy:
a) Z ramienia Dostawcy:
b) Z ramienia Zamawiającego:
2. Dostawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub
przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także
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poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne
skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego
bezskuteczne.
Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych
danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności nie
może wykorzystywać tych danych w celach reklamowych lub marketingowych;
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Dostawcy.

…………………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
DOSTAWCA
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