ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków – Zarządem Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30 - 542
Kraków, adres do korespondencji: 30 – 059 Kraków, ul. Reymonta 20, NIP: 679-31-12-799, REGON:
361777097, reprezentowanym przez: Piotra Kempf – Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 298/2015 Prezydenta Miasta

Krakowa z dnia 22 września 2015r.,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku spółek prawa handlowego)
.......................................................................................................................................................
......................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w
wysokości
…………..(dotyczy
spółki
z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:
..................................................................
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności
Gospodarczej
prowadzonej
przez
Ministra
Gospodarki,
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem
osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON:
.............................. i NIP: ..............................,
(w przypadku spółki cywilnej )
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,
legitymującym
się
dowodem
osobistym
(seria
i
numer).....................................................................................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki,
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
……………………………
zamieszkałym
…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym
( seria i numer)..............................wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… i
NIP………………………………………………………. .
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład
w ramach konsorcjum)
(w przypadku spółki prawa handlowego)
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1.....................................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ..................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał
zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w
całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP:
.............................., reprezentowanym przez:
.................................................................
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2.
………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się
dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie
pełnomocnictwa nr …. z dnia:
…………………………………………………………..……….
(Lider
Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1)
……………………………………………….
2)
……………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy: 14/2016, zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

§ 1.
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie
materiałów otrzymanych od Zamawiającego i złożona ofertą, która stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: „Dostawa
oraz obsługa rejestracji samochodu terenowego na potrzeby realizacji zadań
statutowych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” (dalej: przedmiot umowy).
Szczegółowy zakres przedmiotowy umowy został określony w Zakresie rzeczowym
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej
przez Wykonawcę działalności.
Samochód musi być fabrycznie nowy. Oferowany model powinien być aktualnie
produkowany, dopuszczalny rok produkcji to 2015.
Wykonawca oświadcza, iż dostarczony samochód będzie spełniał warunki wskazane
w Zakresie rzeczowym zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym
i organizacyjnym do realizacji przedmiotu umowy, w tym posiada niezbędną wiedzę,
potencjał techniczny oraz środki finansowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy uwzględnia
wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób:
1) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych
w umowie, opisie przedmiotu zamówienia i złożonej ofercie,
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9.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

2) zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) terminowy,
4) zapewniający przekazanie do Zamawiającego wskazanego samochodu w stanie
wolnym od wad fizycznych i prawnych.
Niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia oraz utraty przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru przedmiotu umowy protokołem
odbioru.
§ 2.
Termin realizacji
Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu do: do 29.04.2016 r.
Odbiór samochodu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy i nastąpi w Autoryzowanej Stacji
Obsługi zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
Niezależnie od niniejszego Wykonawca zobowiązany jest podstawić samochód
w miejsce wskazane przez Zmawiającego usytuowane w granicach administracyjnych
Gminy Miejskiej Kraków.
Dokumentem potwierdzającym prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez obie strony umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w dostawie przedmiotu umowy Strony wypełnią
i podpiszą protokół zastrzeżeń, w którym określą wady i usterki oraz określą termin
ich usunięcia i termin ponownego odbioru samochodu. Przekroczenie wymaganego
terminu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze traktowane będzie jako
niedotrzymanie terminów umownych.
Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
w kwocie …………………….. złotych brutto (słownie złotych: ………………….....
złote brutto 00/100), na które składa się:
− dostawa samochodu terenowego (model) – ……………….. zł brutto jedna sztuka;
− wykonanie wszelkich czynności zmierzających do przeprowadzenia rejestracji
samochodu terenowego (model), ………………… zł brutto za jeden pojazd;
− oznakowanie samochodu logiem i nazwą Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
– ……………….. zł brutto.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT
wystawionej po stwierdzeniu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy potwierdzonego protokołem odbioru.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy płatne
będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku
VAT.
Faktura VAT powinna być wystawiona na: Gminę Miejską Kraków - Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22,30-542 Kraków, NIP: 6793112799,
REGON: 361777097.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
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wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz
banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie
finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku
winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża
zgody na dokonanie dalszej cesji.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

§ 4.
Osoby nadzorujące
Osobą nadzorującą realizację przedmiotu umowy będzie Dyrektor Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie lub osoba przez niego wyznaczona.
Wykonawca ustanawia ………………………………………. osoba odpowiedzialną
za wykonanie umowy.
Zmiany osób koordynujących, to jest osób odpowiedzialnych za realizację umowy
ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy nie stanowią zmiany umowy wymagającej
dla swej ważności aneksu. W takim wypadku strony umowy zobowiązują
się do niezwłocznego, to jest w terminie 7 dni od ich zaistnienia pisemnego
powiadomienia drugiej strony o tych zmianach.
§ 5.
Kary umowne
Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku:
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, leżących po
stronie Zamawiającego – 10.000,00 zł.
2) Wykonawca w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 1.000,00 zł za każdy dzień
zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – 750.00 zł za każdy
dzień zwłoki licząc ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,
c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – 10.000,00 zł.
Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności
za wykonane prace.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej
umowy.
§ 6.
Odstąpienie 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy trwającej dłużej niż 14 dni licząc
od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, w terminie miesiąca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.
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§7
Gwarancja i rękojmia
1. Do każdego samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć książkę gwarancyjną
pojazdu, świadectwo homologacji, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych,
oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu.
2. Wykonawca dostarczy samochody na które producent udziela gwarancji w wymiarze:
- na elementy mechaniczne – ………………………
- na lakier – ………………………...
3. Usterki objęte gwarancją zaistniałe w okresie gwarancyjnym usuwane będą
bezpłatnie przez Wykonawcę (części i usługa) w Autoryzowanej Stacji Obsługi –
zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Okres
rękojmi i gwarancji liczyć się będzie od daty odbioru.
4. Koszt pierwszego uruchomienia wraz z przeszkoleniem personelu ponosi
Wykonawca.
5. Wykonawca przystąpi do naprawy serwisowej w czasie nie dłuższym niż 12 godzin
od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
6. Jeżeli usunięcie awarii przekroczy 2 dni robocze od momentu zgłoszenia przez
Zmawiającego, Wykonawca musi niezwłocznie podstawić na czas naprawy
samochód zastępczy do dyspozycji Zamawiającego.
7. Na wymieniane w ramach serwisu elementy Zamawiającemu przysługuje gwarancja
producenta tych elementów.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie
terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie
od uprawnień wynikających z rękojmi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

§ 8.
Postanowienia końcowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu między stronami niniejszej umowy będzie on
rozpoznawany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach :
- jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykaz załączników stanowiących integralna część umowy:
- załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy zamówienia- cześć 1;
- załącznik nr 2 – Oferta ………... z dnia …………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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