Usługi indywidualnego transportu door-to-door
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Załącznik nr 5
Zapytania Ofertowego nr FPZ.271.3.29.2021

Wzór umowy

1. Zawarta w dniu 2021 roku w Rzekuniu, pomiędzy jednostką organizacyjną JST (Gminy
Rzekuń) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzekuniu z siedzibą pod adresem: ul. Kolonia 1b ,
07-411 Rzekuń, w ramach realizacji projektu grantu konkursowego pt.:„Usługi
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
reprezentowaną przez Kierownika Jednostki ...........................................
umowy Zamawiającym,
a

zwaną w dalszej treści

Firmą

, NIP: ..................... REGON: .................................
Reprezentowaną przez ............................................. ,
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.
umowa została zawarta w wyniku rozeznania rynku, zgodnie z zapisami „Umowy Partnerstwa 2014- 2020
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na lata 2014-2020" z dnia 01.12.2020 r.

§1
1. 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu
(8+1)
przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym co najmniej jednej
osoby
na
wózku inwalidzkim na potrzeby realizacji przez Zamawiającego indywidualnego
transport
door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
4.2 Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia:
1) pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, wolny od wad fizycznych, rok produkcji
(2019-2021),
2) powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz
dopuszczenie do obrotu,
3) pojazd musi posiadać wszystkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
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4) Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez
Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego pojazdu,
5) Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia przedstawiają się
następująco:
a) minimum 24-miesięczny okres gwarancji
6) Wykonawca zobligowany jest do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części
eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji.
7) Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić przeglądy gwarancyjne,
8) dostarczony samochód musi być wyposażony m.in. w:
a) świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) kartę gwarancyjną,
c) kartę pojazdu,
d) fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim wraz
ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez
Zamawiającego,
e) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
f) książkę serwisową,
9) Wykonawca musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów,
10) Wykonawca musi posiadać co najmniej jeden autoryzowany punkt serwisowy realizujący
dostawy części oraz obsługę pogwarancyjną, znajdujący się w odległości do 120 km od siedziby
Ośrodka Pomocy społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
11) Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.zm.).
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4.4 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód spowodowanych
w transporcie oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
4.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie, jakość i zgodność z obowiązującymi normami.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności składające się na przedmiot umowy z należytą
starannością w sposób wyczerpujący wymagania Zamawiającego określone w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
uprawnienia i kwalifikacje.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania bieżących informacji dotyczących realizacji
czynności, o których mowa w § 1, w tym w szczególności o trudnościach i problemach jakie napotkał
w związku z realizacją umowy.
§4
1. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie umowy ustala
się na kwotę w wysokości brutto wynosi -...............PLN, (słownie: ..................................), zgodnie
z ofertą Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy.
Powyższa kwota zapłaty brutto obejmuje przedmioty umowy i wszelkie koszty wynikające z
realizacji umowy na warunkach określonych w umowie oraz wszystkie podatki obowiązujące w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ww. kwoty zapłaty nie podlegają zmianie i waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany kwoty zakupu brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT na
przedmiot umowy.
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3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, wyszczególnione w ofercie Wykonawcy - Załącznik nr 1 do
umowy, nie podlegają zmianie oraz waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość dostaw
w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza niż kwota brutto wskazana w ust. 1 niniejszego
paragrafu
5. Płatność będzie uregulowana przez Zamawiającego po dostawie przedmiotu umowy i dokonaniu
przez Zamawiającego odbioru, przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
oryginału faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury
korygującej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązania wynikającego z
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT o kwotę naliczonych kar umownych, o których
mowa w § 7 umowy.
8. Zamawiający wyraża zgody na przesłanie faktur VAT za dostawy przedmiotu umowy oraz faktur
korygujących drogą elektroniczną.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Przedmiot umowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
§5
1. Jeżeli w trakcie odbioru dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, Zamawiający stwierdzi
niezgodność dostawy z zamówieniem cząstkowym i/lub umową, Zamawiający:
a) odmówi przyjęcia dostawy lub jej części pozostawiając do dyspozycji Wykonawcy, informując
Wykonawcę o zakresie niezgodności telefonicznie lub pismem przesłanym elektronicznie,
b) wstrzyma zapłatę faktury w tym zakresie do czasu prawidłowego wykonania dostawy.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia faktury korygującej do faktury pierwotnej, której
wartość do zapłaty Wykonawca pomniejszy o ilość nieprzyjętych pozycji, w związku z ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
będzie zobowiązany, własnym staraniem i na swój koszt, do:
a) odbioru materiałów z miejsca dostawy - § 2 ust. 3 umowy,
b) dostarczenia materiałów zgodnie z zamówieniem i/lub umową do miejsca dostawy - § 2 ust. 3
umowy.
4. Jeżeli w sytuacji określonej w ust. 3 litera b niniejszego paragrafu, Wykonawca dostarczy
przedmiot umowy zgodny z zamówieniem i/lub umową po upływie terminu wymaganego dla
realizacji zamówień cząstkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych
na zasadach określonych w § 7 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem dostawy przedmiotu
umowy.
1.
2.
3.

1.

2.

3.
4.

§6
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom.
Strony za obopólnym porozumieniem mogą rozwiązać umowę w każdym czasie.
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy, w terminie nie
później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia reklamacji przez
Zamawiającego.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości
brutto nieterminowo zrealizowanej dostawy (lub jej części), jednak nie mniej niż 100,00 zł (słownie
złotych: sto złotych 00/100), licząc za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę postanowień zawartych w § 6 ust. 3 umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, w wysokości 2% wartości brutto
reklamowanego przedmiotu umowy, wynikającej z ceny określonej w formularzu ofertowym
Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy, jednak nie mniej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych00/100),
licząc za każdy dzień opóźnienia.
Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania, bez
konieczności wykazania poniesionej szkody przez Zamawiającego.
Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
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5. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych
wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
§8
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca

Zamawiający
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§7
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