ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
W dniu ........................... w Radomiu pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzezcz Osób
Niepłnosprawnych RAZEM, ul. Sobótki 5, 26-600 Radom NIP 796 265 90 03 KRS
0000366119 reprezentowanym przez: Dagmarę Janas- Prezes Stowarzyszenia–zwaną dalej
„ZAMAWIAJĄCYM”
a...................................................................zwanym dalej „WYKONAWCĄ” łącznie zwanymi
dalej „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”.
Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na podstawie
ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ
NIŻ 130.000,00 ZŁ - netto wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej n.p.z.p., o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 1) zwanych w dalszej treści "zamówieniami".
została zawarta umowa następującej treści:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie dostawy mikrobusa
9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno
stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepłnosprawnych RAZEM ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Programu wyrównywania różnic
między regionami ”
2.Zadanie realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze D, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
3.Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przepisami
i wymogami bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu
zamówienia –……………………
4.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy kompletnego i gotowego do
użytkowania zgodnie z wymogami Zamawiającego, wolnego od wad technicznych, prawnych
i roszczeń osób trzecich oraz fabrycznie nowego.
5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (przygotować do wydania) z
zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej
działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

§2
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie określone przez
Wykonawcę w ofercie wynoszące: ... zł netto (słownie: ...), plus obowiązujący podatek VAT w
kwocie ...... (słownie: ...) , co stanowi łącznie ................ złotych brutto (słownie: ....)
2.Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz podatki i opłaty.
3.Rozliczenie należności nastąpi po zrealizowaniu dostawy i odbiorze przedmiotu umowy
przez Zamawiającego. Faktura wystawiona zostanie po bezusterkowym odbiorze przedmiotu
przez Zamawiającego tj. podpisani protokołu odbioru przez obydwie strony oraz dostarczeniu
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w zaproszeniu do
składania ofert.

4.Należność będzie płatna jednorazowo przez Zamawiającego przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury przez
Wykonawcę .Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, a określony w załączniku do niniejszej umowy pn.:
Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem
rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz że
znajduje się w bazie podatników VAT.
Wykonawca wystawi fakturę na……………………………….……………………………….
§3
TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy
w terminie do ……………………….. 2021r
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności Zamawiającego pierwszego,
kontrolnego uruchomienia przedmiotu umowy.
3. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia kompletnego
przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego lub wydania w uzgodnionym miejscu, wraz z wszystkimi dokumentami
związanymi z jego własnością i korzystaniem.
4. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru, o którym
mowa w §4 niniejszej umowy. Z dniem podpisania protokołu przedmiot umowy staje się
własnością Zamawiającego
5. Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu realizacji niniejszej
umowy oraz o gotowości do podpisania protokołu.
6. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
7. Koszty konieczne do prawidłowego wykonania dostawy ponosi Wykonawca.
§4
ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy
określony w § 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w obecności co najmniej jednego
przedstawiciela Wykonawcy, niezwłocznie po jego dostarczeniu.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie dostawy,
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
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a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 3 dni na koszt Wykonawcy.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, może on żądać dostarczenia przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół odbioru końcowego przedmiotu
umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i
Wykonawcy.
5. Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i kosztem odbiór i ponowną dostawę
przedmiotu zamówienia w razie uzasadnionego nie dokonania odbioru przez
Zamawiającego.
§5
DOKUMENTY
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z przedmiotem umowy wszystkich
niezbędnych dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu
umowy min:
1) Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu
2) Karty gwarancyjne,
3) Instrukcje użytkowania w języku polskim.
4) Dokumenty świadczące o dostoswaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnyc tj. na
wózku inwalidzkim (homologacja)
5 ) inne dokumenty nie wymienione powyżej, które to dokumenty powinien posiadać
Zamawiający zgodnie z wymaganiami prawa.
3. Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół, który podpisują wszyscy
uczestnicy odbioru.
§6
GWARANCJA 1 RĘKOJMIA
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że
może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym oraz Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy .........................miesięcy
od daty odbioru końcowego.
2. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji :
………….. miesięcy na podzespoły mechaniczne
………….. miesięcy na powłokę lakierniczą
…………… miesięcy na perforację nadwozia

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
 dokonywania bezpłatnych napraw zgłaszanych przez Zamawiającego usterek lub wad
wydanego przedmiotu zamówienia; czas reakcji rozpoczęcia serwisu maksymalnie 7dni
roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego; Okres 7dni roboczych na
rozpoczęcie czynności usuwania usterek lub wad w ramach udzielonej gwarancji nie
obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy;
 usunięcia wady i usterki w ramach serwisu powinno nastąpić niezwłocznie, a jeżeli
usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni, chyba, że wykaże,
że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe;
 wymiany busa będącego przedmiotem umowy bądź jej części na fabrycznie nowy w
przypadku awarii, której nie da się usunąć lub elementu samochodu , którego nie da się
naprawić;
 w ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszt usunięcia awarii w tym koszt wymiany
elementów, które uległy awarii oraz koszt serwisu.
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3. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków i terminu określonych
w ust. 2, Zamawiający ma prawo do zlecenia działań zaniechanych przez Wykonawcę osobom
trzecim. Wykonawca wyraża zgodę, by został obciążony wszelkimi kosztami z tym
związanymi
4. Wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu użytkowania lub przez
autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 7dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia usterki. Niedotrzymanie czasu reakcji w w/w terminie powoduje
naliczanie kar umownych zgodnie z § 8 niniejszej umowy.
5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia sprzętu w
związku ze stwierdzeniem usterek lub wad, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu
użytkowania sprzętu, przemieszczania sprzętu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w
sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Usunięcie usterek lub wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
§7
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1.Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
a. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 3 ust.
1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
b. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w ust. c za 7-dniowym
uprzedzeniem bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku
Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca
poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności,
formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy za całość przedmiotu zamówienia.
4.W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
umowy za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art.
492 k.c. w następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej
umowie przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych określonych w §8 umowy.
b) odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
musi zawierać uzasadnienie przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach
określonych w niniejszej umowie.
§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
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pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu
stron, wyrażona na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przepisów prawnych.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.
3. Właściwym sądem w zakresie niniejszej umowy jest sąd właściwości Zamawiającego
również w zakresie kar umownych i odstąpienia od umowy.
4.Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego,
1 egz. dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzezypospolitej
Polskiej lub Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, nie jest
rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT.
5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT.

……………………………
Zamawiający

………………………….
Wykonawca
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