Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA DOSTAWY (Wzór umowy)
zawarta w dniu …………….…….. 2019 r. w Huzelach, pomiędzy:
Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w Zuzelach
Huzele 110, 38-600 Lesko
Nip: 6881212997, Regon: 370325020,
reprezentowanym przez:
1. Józefa Orłowskiego – Przewodniczącego Stowarzyszenia
2. Wandę Dacko – Skarbnika Stowarzyszenia
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”,
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy,
którym jest dostawa fabrycznie nowego 21-osobowego (20+1) autobusu,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia
osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski w Lesku, w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” w obszarze D.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć autobus do siedziby Zamawiającego tj.
Huzele 110, 38-600 Lesko, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowy autobus:
a) Marka/Producent: ……………..
b) Typ: …………….
c) Model: ……………………..
d) Rok produkcji: ……………………
e) Lakier kolor:………………………
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż autobus będący przedmiotem Umowy jest jego własnością,
pozostaje wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby
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trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie odpowiadał powszechnie
obowiązującym przepisom prawa oraz wszelkim wymogom nałożonym na
użytkownika przez władze publiczne.
3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach
wynagrodzenia umownego dokumenty wymagane do rejestracji i użytkowania
autobusu.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust.
1 zapewnić serwis gwarancyjny pojazdu.
§3
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
………………. zł netto (słownie: ……………….), mające charakter wynagrodzenia
ryczałtowego.
2. Cena wskazana w ust. 1 zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.
3. W dniu podpisania umowy stawka podatku od towarów i usług VAT wynosi
………….. % (słownie:………..), a wysokość podatku ………………… zł (słownie:
sto……………………..), natomiast cena brutto wynosi ………………….. zł
(słownie: ………………………………………..).
4. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokości stawki podatku od
towarów i usług (VAT), wartość wynagrodzenia umownego brutto ulegnie zmianie,
w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej
wysokości. Nie powoduje to jednak w żadnym wypadku zmiany wysokości
wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 i nie wymaga zmiany Umowy.
5. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty
transportu do zamawiającego, koszt ubezpieczenia, koszt zapewnienia serwisu
gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów
okresowych (podwozia i zabudowy) w okresie objętym gwarancją, w przypadku
konieczności koszt transportu pojazdu do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji
i rękojmi, należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz
pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy.
6. Wynagrodzenie umowne jest stałe do końca trwania umowy i nie podlega zmianie
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w terminie do 30 dni od podpisania protokołu odbioru dostawy
bez uwag.
8. Płatność wynagrodzenia umownego zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru dostawy
i potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy.
9. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:
Nabywca: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s
w Zuzelach, Huzele 110, 38-600 Lesko, Nip: 6881212997.
10. Płatność należności zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, a za
dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§4
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 15 listopada 2019 r.
Odbiór przedmiotu umowy będzie realizowany jednorazowo w dzień roboczy (od
poniedziałku do piątku) w godzinach ustalonym z Zamawiającym.
Wykonawca przynajmniej na 3 dni przed planowanym przekazaniem zawiadomi
Zamawiającego o gotowości do odbioru telefonicznie na numer 604 307 797.
Zamawiający potwierdzi termin odbioru. Zmiana tak ustalonego terminu odbioru
wymaga zgody Zamawiającego.
Autobus przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny
zbiornik paliwa oraz inne płyny eksploatacyjne.

§5
1. Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy:
a) ze strony Zamawiającego: Tomasz Bartnicki, tel. 795 615 826.
b) ze strony Wykonawcy: …………………… tel………………
2. Każda ze Stron oświadcza, że wymienione wyżej osoby są umocowane przez Stronę do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby
wymienione wyżej nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby
powodować zmiany w niniejszej umowie.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

§6
Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy będzie potwierdzona spisaniem protokołu
zdawczo-odbiorczego
podpisanego
przez
upoważnionych
przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty
niezbędne do zarejestrowania i użytkowania pojazdu.
Zamawiający odmówi przejęcia przedmiotu umowy, jeśli nie będzie on choćby
w części odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ i w złożonej ofercie wraz
z załącznikami.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad),
Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie wskazanym
przez Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół
o stwierdzonych usterkach. Po usunięciu usterek (wad) wskazanych w protokole
odbioru techniczno-jakościowego obędzie się kolejny odbiór techniczno-jakościowy
przedmiotu umowy w całości z którego zostanie sporządzony protokół.
Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu
przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad.
Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy (termin
zakończenia całego zakresu dostawy objętego umową, o którym mowa w § 4 ust.
2 niniejszej umowy), uznaje się datę zakończenia odbioru, stwierdzoną w Protokole
odbioru dostawy bez uwag.

§7
1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji*:
3

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

- mechanicznej bez limitu kilometrów -…………………..,
- na powłokę lakierniczą - ……………………,
- na perforację nadwozia - …………………….,
- na zabudowę/wyposażenia - ………………… .
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru
autobusu przez Zamawiającego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu
umowy i poszczególnych jego elementów.
Bezpłatne usunięcie wady lub usterki Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od dnia przekazania autobusu Wykonawcy do naprawy, za pisemnym
potwierdzeniem przyjęcia.
Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu.
W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu w szczególności zawartej Umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotowych warunków
gwarancji.
Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa i/lub dokument gwarancyjny
wystawiony przez Wykonawcę . Gwarancja nie zawiera nw. warunków:
a) limitu kilometrów oraz limitu przepracowanych godzin w okresie obowiązywania
gwarancji,
b) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych
wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę,
c) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie
dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu zamówienia, a także
zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą,
d) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych we wszystkich częściach
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
w ramach ceny oferty w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego wady.
Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do
usunięcia wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania
gwarancji lub rękojmi.

§8
1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku co najmniej 7 dniowej zwłoki
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy względem terminów określonych
w umowie lub na jej podstawie.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku:
a) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
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b) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,
c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomić
Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt a-c niniejszego ustępu.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu
w przypadku co najmniej 7 dniowego opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy,
w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie.
4. Zamawiający może odstąpić 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, w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10 % wartości brutto umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli autobus nie zostanie
dostarczony w terminie.
c) 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w naprawie autobusu o której
mowa w § 7 ust 4.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania pod
rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić w przypadku zaistnienia co
najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) dokonanie
zmiany
Umowy
jest
korzystne
dla
Zamawiającego,
a w szczególności:
a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy,
b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu
Umowy,
c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania nowszych technologii/ rozwiązań itp.,
d) może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych,
podniesienia efektywności działania,
e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu
realizacji wykonania przedmiotu Umowy,
2) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów
programowych, z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia
zmian Umowy,
3) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów,
wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem
będą instytucje finansujące dostawę lub inne organy publiczne albo sądy,
4) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów
Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy,
5) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla
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których została ona zawarta,
6) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania Umowy,
7) zaistnieje potrzeba zmiany dokonana na podstawie uzgodnionych możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie,
8) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia zaproponowanego w ofercie przy
zachowaniu parametrów równoważności.
9) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było
przewidzieć. Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy
będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu dostawy. Siła wyższa, to
zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa
pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia
wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
10) Zmian treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędnych dla
sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian dotyczących
Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów,
zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji
zamówienia.
§ 11
(jeśli dotyczy tj:. Wykonawca przewidział udział podwykonav\’ców w realizacji części zamówienia)

1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń
lub sprzeciwu, uważa się, że wyrazi! zgodę na zawarcie umowy.
3. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązany jest żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących podwykonawców.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zaniechania, uchybienia
i terminowość dostawy realizowanej przez podwykonawców (jego przedstawicieli
i pracowników) a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób
trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia przez
podwykonawcę.
6. Za dostawy wykonane przez podwykonawcę płatności realizuje Wykonawca.
§ 12
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca –
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w zależności od decyzji
Zamawiającego, usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
13. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

1.
2.
3.
4.

§ 13
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 14
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
b) Oferta Wykonawcy z dnia …………………….
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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