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Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr …………………………………………
zawarta w Suwałkach, w dniu ............................. r. pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400
Suwałki z siedzibą w Suwałkach, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
..............................................

działającą/-ego

na

podstawie

pełnomocnictwa

z

dnia

……………………...., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy,
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), zwaną
dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w
… pod numerem ... – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną przez ...1/reprezentowaną przez … działającą/-ego
na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem
osobistym seria i numer …, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …,
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości) – zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez …
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy3,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub
prokurent spółki.
2
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
1

Panią/Panem …, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym
pod adresem …,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 tej ustawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w poufności wszystkich informacji
uzyskanych przez niego w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy i nie ujawniania
ich osobom trzecim oraz do niewykorzystywania ich do innych celów, niż związane z
zawarciem lub wykonywaniem umowy. Klauzula poufności nie obejmuje informacji
postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostępnej dla ogółu. Obowiązek
zachowania poufności jest drugorzędny w stosunku do obowiązku ujawnienia informacji
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
§ 2.
1. Przedmiot umowy, zwany dalej „zamówieniem”, obejmuje sprzedaż i dostarczenie do
siedziby Zamawiającego w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, w
ramach realizowanego przez Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu:
„Likwidacja barier transportowych wśród uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks.
Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” w obszarze D”, dwóch mikrobusów 9-cio osobowych, zwanych dalej
„samochodami”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy,
stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do umowy.
2. Zamówienie Wykonawca zrealizuje w terminie …………………dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia za pośrednictwem usług kurierskich.
4. Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe, bezwypadkowe, kompletne, wolne
od wad, pełnowartościowe, i nie noszące znamion użytkowania.
5. Wykonawca dostarczy odrębnie dla każdego samochodu:
- karty pojazdów,
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- aktualne świadectwa homologacji na auta bazowe oraz aktualne świadectwa homologacji
pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwa zgodności Unii Europejskiej,
- książki gwarancyjne,
- książki przeglądów serwisowych,
- instrukcje obsługi w języku polskim,
- po dwa komplety kluczyków do każdego pojazdu.
6. W ramach kwoty określonej w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić
Zamawiającemu

propozycję

polisy

ubezpieczenia

komunikacyjnego

dotyczącego

dostarczonych samochodów, obejmującego okres 12 miesięcy liczony od dnia rejestracji
samochodu, w dniu dostarczenia dowodu rejestracyjnego.
§ 3.
1. Strony uzgadniają, że Wykonawca za zrealizowanie zamówienia otrzyma wynagrodzenie w
kwocie nie większej niż …………….. (słownie: ……………..) złotych netto powiększone o
wartość podatku od towarów i usług wg stawki 23 % co daje kwotę …………………
(słownie: ………………………) złotych brutto, zwaną dalej „wynagrodzeniem”, płatne na
podstawie dostarczonej faktury VAT, po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uwzględnia
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu i
ubezpieczenia na czas transportu.
3. Zapłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 7, nastąpi na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT za dostawę jest protokół, sporządzony przez
Zamawiającego zgodnie z § 4 umowy, bez zastrzeżeń. Adresem dla doręczenia
Zamawiającemu faktury jest: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul.
Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki.
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
7. Zamawiający informuje, że „Płatność przez Powiat [Suwalski] nastąpi w polskich złotych
bezpośrednio na konto dostawcy pojazdów w ramach środków finansowych PFRON
zarezerwowanych na realizację projektu [„Likwidacja barier transportowych wśród
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uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w
Filipowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”].
Przekazanie

środków

nastąpi

po

przedłożeniu

przez

FRP

[Fundację

Rozwoju

Przedsiębiorczości] kopii podpisanej umowy z dostawcą, dowodu wpłaty udziału FRP
[Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości] oraz protokołu przekazania busów przez dostawcę.”.
§ 4.
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie poprzedzony weryfikacją zgodności z umową
dostarczonego samochodu, na potwierdzenie czego Zamawiający sporządzi pisemny protokół
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin realizacji
przez Wykonawcę dostawy - zwany dalej „protokołem”.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji dostawy, w
tym o braku albo o istnieniu wad dostarczonego samochodu;
3) podpisy osób upoważnionych do podpisywania protokołu zgodnie z § 6. ust. 1 umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności dostarczonego samochodu
będącego przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że samochody posiadają homologację dopuszczającą je do ruchu.
5. Wykonawca oświadcza ponadto, że samochody będące przedmiotem Umowy:
a) nie są obciążone żadnymi długami;
b) nie są przedmiotem zastawu ani zastawu rejestrowego;
c) nie dokonano na nich zajęcia komorniczego ani innego zajęcia organów władzy publicznej;
d) w stosunku do samochodów nie jest prowadzona egzekucja komornicza lub egzekucja w
trybie administracyjnym;
e) są wolne od roszczeń osób trzecich.
6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
jakości na następujących warunkach:
a) na pojazd, na 24 miesiące,
b) na podzespoły mechaniczne (na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne na …….
miesiące,
c) na powłokę lakierniczą i perforację blach nadwozia na …… miesięcy,
7. Gwarancja, o której mowa w ust. 6 zostaje udzielona bez limitu kilometrów.
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8. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez
Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. Gdy
gwarancja oferowana przez Wykonawcę będzie krótsza od gwarancji producenta
obowiązywać będzie gwarancja producenta.
9. W razie stwierdzenia w okresie trwania gwarancji lub rękojmi istnienia wad dostarczonego
samochodu Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy naprawy i usunięcia
stwierdzonych wad lub wymiany wadliwego samochodu na samochód wolny od wad w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż:
a) 14 dni w przypadku naprawy;
b) 30 dni w przypadku wymiany.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad samochodu w terminie wskazanym w ust. 9 lit. a) lub
wady nie można usunąć, Zamawiający może według własnego uznania żądać obniżenia ceny
za dostarczony samochód w takim stosunku, w jakim wartość samochodu wolnego od wad
pozostaje do wartości samochodu obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad; wymiany
samochodu na wolny od wad lub w tym zakresie od umowy odstąpić.
11. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie Wykonawcę o każdej
dostrzeżonej wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
12. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy na koszt
Wykonawcy.
13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie i odnotowane w książce
gwarancyjnej pojazdu.
14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w
następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim
przypadku stosuje się przepis ust. 10.
15. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w
wyznaczonym terminie, obciążając Wykonawcę kosztami usunięcia wad oraz kosztami
ewentualnych szkód.
16. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
wykonywania uprawnień z rękojmi.
17. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast
samochodu wadliwego samochód wolny od wad albo dokonał istotnych napraw samochodu,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia samochodu wolnego od wad lub
zwrócenia samochodu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił w samochodzie części lub
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podzespoły, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do części lub podzespołów
wymienionych.
18. W przypadku jeśli dla zachowania gwarancji wymagane jest wykonywanie okresowych
przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dokonania
takiego przeglądu w jednym z punktów serwisowych określonych w § 2 ust. 5 oddalonych od
siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 15 km.
19. Zapisy ust. 13 powyżej nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do
wykonania okresowego przeglądu gwarancyjnego w innym, niż wskazany przez Wykonawcę
autoryzowanym przez producenta samochodu serwisie obsługi.
20. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia samochodu do czasu jego
wydania. Odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne szkody trwa do momentu odbioru
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
21. Przed podpisaniem protokołu odbioru osoba pełniąca nadzór nad Umową po stronie
Zamawiającego ma prawo skontrolować samochód pod względem jego zgodności z Umową
oraz ewentualnych usterek lub wad.
22. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu przechodzi na
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru . Wykonawca, do momentu
podpisania protokołu odbioru, będzie posiadał umowę ubezpieczenia samochodu od ryzyka
utraty lub uszkodzenia
§ 5.
1. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 1.000 (słownie: tysiąc) złotych brutto.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia
brutto, liczone od wartości brutto umowy o której mowa w § 3 ust. 1, za nie wykonane w
całości lub w części umowy lub jeżeli w terminie wyznaczonym na podstawie § 4 ust. 9 nie
dostarczy Zamawiającemu samochodu wolnego od wad
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych,
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak
pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
5. Zamawiający może rozwiązać jednostronnie umowę w przypadku opóźnienia dostawy
przekraczającego 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia określonego w § 2 ust. 2 umowy.
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§ 6.
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w tym do
podpisywania protokołu, o którym mowa w § 4 upoważnieni są:
1)

ze

strony

Zamawiającego:

……………………………………………………………………
2) ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………………….
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 7 ust. 2.
3. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w
związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich
doręczania za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:
4. w przypadku korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla
doręczeń Zamawiającemu jest adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki;
5. w przypadku korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla
doręczeń Wykonawcy jest adres: ………………………………………………………………
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym
mowa w ust. 3. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przekazane pod dotychczasowy
adres uważa się za skutecznie doręczone.
7. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1 z późn. zm.), wobec osób wskazanych w § 7 dokonuje ich pracodawca.
§ 7.
1) W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2) Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,
jeden dla Zamawiającego.
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Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1: dokumenty właściwe do reprezentowania Zamawiającego;
2) załącznik nr 2: dokumenty właściwe do reprezentowania Wykonawcy;
3) załącznik nr 3: SOPZ
4) załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy;

………………………………
ZAMAWIAJĄCY

................................................
WYKONAWCA
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