
ZAZ.ZP.271.01.2016 PROJEKT UMOWY 
 

 
 

Dostawa autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie. 

 

1

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

Umowa  - Projekt     
 
 

Umowa została zawarta w dniu ……………….………. r. w Żerkowie pomiędzy: 
 
Zakładem Aktynowo ści Zawodowej PROMYK 

ul. Jarocińska 35A, 63-210 Żerków, NIP 617-21-14-307   

reprezentowanym przez 

Bartłomieja Nowickiego - Kierownika 

zwanym dalej Zamawiaj ącym  

a 

…………………………………………………………..…….…..  

Reprezentowanym przez………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawc ą. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm). 

  

§ 1. Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego autobusu dla Zakładu 

Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie marki 

………………………………………..……model…………………………………………………… 

Dane techniczne pojazdu: 

- rok produkcji 2016 

- liczba miejsc siedzących minimum 17 + 1 maksymalnie 19 +1  

- silnik wysokoprężny, diesel minimum 150 KM  

- norma emisji spalin EURO 6  

- ABS na 4 koła  

- hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 

- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy  

- Poduszki powietrzne z przodu 

- Halogenowe reflektory  

- Przednie światła przeciwmgielne 

- Światła do jazdy dziennej 

- Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane elektrycznie 

- Nadwozie – dach wysoki 

- Ogranicznik prędkości maksymalnej do 100 km/h (homologacja) 
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- przegroda za fotelem kierowcy z płyty typu plexi o grubości 10mm 

- Półki lotnicze na bagaż 

- Komputer pokładowy (funkcje zasięgu, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia 

prędkość, temperatura zewnętrzna itp.) 

- Tachograf – elektroniczny, 24-godzinny 

- Tempomat  

- Regulowany fotel kierowcy 

- Tylne fotele – pochylane, z podłokietnikami  

- Radioodtwarzacz CD/MP3 z systemem nawigacji satelitarnej, z wielofunkcyjnym 

wyświetlaczem, zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem głosowym, gniazdo AUX, 

USB, odczyt MP3, sterowanie z kierownicy, zestaw głośników przód i tył 

- Kolumna kierownicza – z regulacją kąta pochylenia i wysunięcia 

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

- Klimatyzacja – z przodu, filtr pyłkowy kabiny 

- Klimatyzacja – z tyłu na przestrzeń pasażerską 

- System kontroli pasa ruchu 

- Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie 

- Szyby – przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części 

- Immobilizer  

- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami 

- System wlewu paliwa z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa 

- Zbiornik paliwa min. 80 litrów 

- Czujniki parkowania - przednie i tylne  

- Gniazdko zasilania – 12 V w tylnym przedziale  

- Hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy i 13-pinowym gniazdem 

elektrycznym 

- Lakier metalizowany 

- Dodatkowa nagrzewnica z funkcją programowania z wyłącznikiem wbudowanym w tablicę 

przyrządów 

- Koło zapasowe – pełnowymiarowe z zestawem narzędzi 

- Autobus przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich: 

łatwodemontowane fotele w tylnej części, składane lekkie najazdy oraz homologacja na 

przewóz 2 osób na wózkach 

- komplet wymaganych prawem dokumentów, w tym homologacji niezbędnych do rejestracji 

oraz instrukcję w języku polskim. 

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

34.12.10.00-1 Autobusy i autokary 

Wykonawca powierzy podwykonawcom następujące części zamówienia: 
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Nazwa podwykonawcy i część zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy: 

……………………………………………………………….. 

 

§ 2. Sposób realizacji zamówienia 

1.    Odbiór przedmiotu zamówienia będzie miał miejsce w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy,  

       co najmniej na 1 dzień roboczy przed planowana dostawą. 

3. W dniu dostawy nastąpi odbiór przedmiotu umowy z udziałem przedstawiciela 

Wykonawcy. 

4. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją techniczno - użytkową 

oraz zostanie poddany oględzinom zewnętrznym w celu stwierdzenia braku uszkodzeń 

mechanicznych. 

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy w dniu dostawy nie przejdzie odbioru z wynikiem 

pozytywnym zostanie zastąpiony przez Wykonawcę nowym takiego samego modelu,  

o takich samych parametrach techniczno - użytkowych w terminie 3 dni roboczych nie 

przedłużających ostatecznego terminu wykonania umowy.  

6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym do podpisania 

protokołu odbioru jest ……………………........................................................................... 

7. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym do 

podpisania protokołu odbioru jest Bartłomiej Nowicki. 

 

§ 3. Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 23.12.2016 r. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie 

uważał spełnienie wszystkich niżej wymienionych elementów dostawy: 

a) dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 

b) podpisanie protokołu odbioru bez uwag. 

 

§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatno ści 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi: 

…………………………..zł netto słownie……………………………………………………… 

…………………………VAT słownie……………………………………………………...…… 

…………………………zł brutto słownie………………………………………………………. 

2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana  na podstawie 

zatwierdzonego protokołu odbioru bez uwag  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Płatnikiem faktury będzie Zakład Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie. 
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§ 6. Gwarancje 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony autobus jest fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów, w tym 

homologacji niezbędnych do rejestracji oraz instrukcję w języku polskim. 

2. Wykonawca udziela...........................lata gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie 

ze złożonym formularzem ofertowym do zapytania. 

 

§ 7. Odst ąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy. 

a ) w warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b ) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

nienależycie i nieterminowo wykonuje swoje obowiązki. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego wezwania  

w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego  

w niniejszej umowie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7. Kary umowne 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną; 

a) w przypadku nie dotrzymania z winy Wykonawcy, terminów określonych w niniejszej 

umowie lub nie wywiązania się obowiązków narzuconych umową Wykonawca zostanie 

obciążony karą umowną w wysokości 250,00 zł słownie ( dwieście pięćdziesiąt złotych ) za 

każdą dobę, w której wystąpiły nieprawidłowości. 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie wysokości 10% całkowitej wartości umowy netto. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie ( z wyjątkiem sytuacji określonej w art.  

145 ustawy Pzp) w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy netto. 

3.Strony zgodnie postanawiają , że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary przez każdą ze stron. W razie opóźnienia 

Wykonawca w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 8. Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu 

stron z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron 

umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 

 

§ 9. Postanowienia ko ńcowe  

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony każdorazowej zmianie 

adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę,  

w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa 

się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, 

jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 

2. W przypadku wystąpienia sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań  

w celu jego polubownego rozwiązania. 

3. Jakiekolwiek spory nierozwiązane polubownie, mające związek z wykonaniem umowy 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

oraz kodeksu cywilnego. 

5. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego. 

6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                         WYKONAWCA  

 

 

 

Akceptuję projekt umowy............................................................. 


