Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr ..........2010
na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych
zawarta w dniu .................2010 roku w Inowrocławiu pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o. o. w Inowrocławiu ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy , XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000166219 , REGON 093128236, NIP 55624-73-812 kapitał zakładowy 12 771 000 zł reprezentowanym przez :
Mariusza Kuszel
Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
zwanym dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy, zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w trybie przetargu
nieograniczonego
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu przystosowanego
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych
marki.................
wyprodukowanych
przez....................... wraz z wyposażeniem i urządzeniami o którym mowa w ust. 3.
2. Pojazd musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz. 262 ze zmianami) wydanego na
podstawie art. 66 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. Z 2005
nr 108 poz 908 ze zm.) bez jakichkolwiek odstępstw oraz posiadać dokumentacje
pozwalającą na rejestracje go jako pojazd o ogólnej liczbie miejsc 9 oraz do przewozu osób
niepełnosprawnych.
3. Opis techniczny, kompletacja i parametry techniczne dostarczanego typu pojazdu
(specyfikacja techniczna) oraz wykaz dodatkowych urządzeń zawiera załącznik nr 1
(oferta) do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część, zgodny z warunkami
określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
W przypadku rozbieżności między postanowieniami siwz a ofertą i jej
załącznikami stosuje się postanowienia siwz.
4. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym przed dostawą kolorystykę pojazdu.
§2
Cena i warunki płatności
1. Za realizację przedmiotu umowy obowiązuje cena brutto:
2. Warunki płatności za realizację przedmiotu umowy:
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a) należność płatna w terminie 30 dni od daty dostawy, na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru pojazdu bez uwag co
do wyposażenia i kompletacji, przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli)
Zamawiającego.
b) zapłata dokonywana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w banku
................................................................................................................................................
c) jako datę zapłaty uznaje się dzień przyjęcia wykonania przelewu przez bank prowadzący
rachunek Zamawiającego.

§3
Termin dostawy i odbiór pojazdu
1. Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie do:...................................
2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie na 3 dni przed terminem dostawy
gotowość przekazania pojazdu, w siedzibie Zamawiającego ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88100 Inowrocław
3. Odbioru pojazdu dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) Zamawiającego w
siedzibie Zamawiającego ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
4. Potwierdzeniem odbioru pojazdu w wersji zgodnej z opisem technicznym stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy, będzie podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego protokołu odbioru pojazdu bez uwag co do wyposażenia i kompletacji.
5. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
pojazdu bez uwag co do wyposażenia i kompletacji.
6. W odbiorze pojazdów bierze udział upoważniony pisemnie przedstawiciel Wykonawcy,
który składa podpis na protokole odbioru potwierdzając fakt przekazania.
§4
Dokumentacja techniczna
1. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy polskojęzyczną
dokumentację techniczną-eksploatacyjną dostarczonego pojazdu wg następującej specyfikacji:
1/ instrukcja obsługi pojazdu .... egz.,
2/ książka gwarancyjna pojazdu oraz urządzeń zamontowanych na pojeździe ..... egz.,
3/ książka obsług technicznych ..... egz.
4/ instrukcja obsługi dla urządzeń zamontowanych w pojeździe ……egz.
5/ wykaz materiałów eksploatacyjnych jakie należy stosować……egz.
6/ Dokumentacja , homologacja oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu……egz
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dostarczonej dokumentacji technicznej 
eksploatacyjnej.
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§5
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od daty dostawy :
1/ gwarancja całopojazdowa

-

2/ powłoki lakiernicze

......miesięcy
-

3/ perforacje blach

-

....... miesięcy

....... miesięcy

2. Z gwarancji są wyłączone: żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach
mechanicznych, materiały podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki
hamulcowe.
3. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez wypadek, pożar, klęski żywiołowe
lub eksploatację niezgodną z otrzymaną od Wykonawcy instrukcją obsługi pojazdów.
4. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książce gwarancyjnej, którą
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z pojazdem.
5. Wykonawca przekaże listę materiałów eksploatacyjnych stosowanych w pojeździe w dniu
dostawy.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5% ceny
określonej w § 2 umowy.
a. Za niedotrzymanie terminu dostawy - w wysokości 0,5% ceny określonej w § 2
umowy za każdy dzień zwłoki;
b. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji w wysokości 0,5 % ceny, określonej w § 2 za każdy dzień
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
c. Za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji polskojęzycznej w wysokości 100 zł za
każdy dzień zwłoki (§ 4 umowy).
2. Kary umowne określone w ust 1 Zamawiający ma prawo potrącić z należności
przysługujących Wykonawcy za dostawę pojazdu.
3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w § 2 niniejszej
umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego za okres zwłoki zapłaty ustawowych
odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem.
4. Niezależnie od kar umownych strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.
§7
Postanowienia końcowe
1. Integralną częścią umowy jest siwz oraz oferta.
2. Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić
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wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności .
3. Każda ze stron umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane przez
obydwie strony umowy.
4. W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia,
natomiast sprawy nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów
koniecznych do dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego w Polsce lub jeśli będzie zalegał
z dostawą pojazdu dłużej niż 60 dni od wymaganego terminu.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

.......................................
......................................
Zamawiający:

Wykonawca
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