Załącznik Nr 5

UMOWA Nr …………………- wzór
W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miastem Brzeziny z siedzibą
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, NIP 8330005565
Regon 750148615
reprezentowanym przez:
Ilonę Skipor – Burmistrza Miasta Brzeziny,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jagiełło,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
….……………………….., z siedzibą ……………………….………………………………...
NIP …………., Regon …………………, reprezentowaną przez ……………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa, następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn: Zakup środka transportu do
przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z
dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi” wraz z
dostawą, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez
bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1
niniejszego paragrafu umowy i wyszczególniony w załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy i nieużywany, w pełni
sprawny i gotowy do użycia oraz spełniający wymogi bezpieczeństwa, techniczne i
funkcjonalno – użytkowe, rok produkcji 2020.
4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu
umowy aż do chwili jego wydania Zamawiającemu potwierdzonego protokołem odbioru.
§2
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z
wykonywaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z
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
oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie.
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie
przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych
w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub
w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub
danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony podmiot w
przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie.
Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po
rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z
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niniejszej umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników
Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celu realizacji umowy.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3 Strona, która dokonała naruszenia
zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga strona poniosła z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
5. Strony oświadczają, że dane osobowe wskazane w treści umowy zostały dostarczone
przez Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników Stron, obowiązki
informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła
dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia oraz
wykonywania niniejszej umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z
umowy lub w związku z obowiązkiem poddania się kontroli wynikającym z przepisów
prawa lub innych umów.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do …. dni od daty
podpisania umowy.
Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Strony ustalają następujący sposób odbioru przedmiotu umowy:
przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego,
o przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy, Wykonawca powiadomi
Zamawiającego telefonicznie (nr tel. 46 874 31 02), nie później niż na 3 dni przed jego
realizacją,
Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i polegał on będzie na sprawdzeniu przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem umowy:
a) kartę pojazdu,
b) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim;
c) książkę gwarancyjną wraz z szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu w języku
polskim;
d) książkę przeglądów serwisowych;
e) świadectwo homologacji;
f) wykaz adresów punktów serwisowych;
g) inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w
szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z dnia 2020r. poz. 110 ze zm.), niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu
oraz do zarejestrowania pojazdu jako 9-osobowy mikrobus dostosowany do przewozu
1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
Z czynności, o których mowa w ust. 3 zostanie sporządzony protokół odbioru.
W przypadku stwierdzenia niezgodności pojazdu ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub stwierdzeniu usterek, Zamawiający
odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub
wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli
Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi przedmiotu umowy, które nastąpi w dniu i
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miejscu odbioru przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest kompletnie wyposażony i spełnia
wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2020r. poz. 110 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.), a także w innych aktach wykonawczych
oraz spełnia warunki opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§4

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę netto
…………… zł (słownie: …………………………….). Wartość przedmiotu umowy
brutto
Strony
ustalają
na
kwotę
………………..
z
(słownie:
……………………………………………….), w tym podatek VAT......%.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty
doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług, do którego
zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający wg stawki obowiązującej w dacie odbioru
przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie i wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania
faktur VAT.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonany przedmiot
zamówienia, wskazując jako płatnika: Miasto Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul.
Sienkiewicza 16 NIP 833-00-05-565.
9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę prawidłowo dokonanego obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na
rzecz osób trzecich, ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
11. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
12. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego
Fakturowania
udostępnionej
na
stronie
internetowej
https://efaktura.gov.pl.
13. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) oraz akty wykonawcze.
14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na
Platformie
Elektronicznego
Fakturowania
–
na
poniższego
e-maila:
grzegorz.koziel@brzeziny.pl
§5
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WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy
jest w pełni zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 6 do SIWZ.
WYKONAWCA udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres:
a) na podzespoły mechaniczne, bez limitu kilometrów –……. (co najmniej 24 miesiące);
b) na powłokę lakierniczą – 36 miesięcy;
c) na perforację nadwozia – 144 miesiące;
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji wszelkie przeglądy i naprawy gwarancyjne będą wykonywane
bezpłatnie przez autoryzowany serwis w najbliższym dla Zamawiającego ASO.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności transportu pojazdu w związku
ze stwierdzeniem usterek lub awarii, których nie można usunąć w siedzibie
Zamawiającego – koszty przemieszczenia pojazdu lub jego poszczególnych części w
obydwie strony poniesie Wykonawca.
W wypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 czas przyjazdu serwisu od chwili zgłoszenia
przedmiotu umowy do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin, a czas naprawy nie
może być dłuższy niż 7 dni. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do
naprawy na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, to
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu
gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1 - w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto określonego w § 4 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia,
b) za naruszenie terminów określonych w § 5 ust. 5 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
ryczałtowego ogółem brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto
określonego w § 4 ust 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym jeżeli wysokość szkody przewyższy
wysokość naliczonych kar umownych.
6. W przypadku, gdy naliczona kara umowna przewyższa należne Wykonawcy
wynagrodzenie oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia pozostałej po potrąceniu kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zapłaty kary umownej.
§7
l. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego
przez obie strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących okolicznościach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia
dopuszczalna jest w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu,
b) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z
obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed
zawarciem umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej,
termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem
okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w
przypadku:
a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany
urzędowej stawki podatku od towaru i usług,
b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w
przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z
okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o
zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli
konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie
obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika
ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych
teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności
realizacji dostaw lub usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
staną się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu
łącznie warunków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień
publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c, i 1 d.
7. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1
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pkt. 3 - pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b,
1c, 1d.
8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób
reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności,
wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§9
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz 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.
§10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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