Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego PR/59/ZBN/D/2020

UMOWA
zawarta w dniu ……………..…z w Kudowie Zdroju dnia ………………………… 2020 r
pomiędzy
Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej 31,
NIP 883-18-52-945,
zwanym w dalszym tekście Zamawiającym
reprezentowanym, przez:
Bartłomiej Jakubowski – p.o. Dyrektor PNGS
a
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami):
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych
a) Marka/ typ/ model : ................................. /................................/................................
b) rok produkcji : ................................
c) nr nadwozia: ................................
o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia
(zwanym dalej: „OPZ”) stanowiącym Załącznik nr 1do zapytania i nr 1 do umowy.
§2
1. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od dnia podpisania
umowy, jednak nie później niż do dnia 30 marca 2021 roku.
2. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba (salon
sprzedaży) Wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 40 km do siedziby
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby odbiorcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawa samochodu nastąpić może jedynie w dni robocze,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
4. Wykonawca gwarantuje, że wydany Zamawiającemu samochód będzie wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać będzie warunki,
o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie tej ustawy.
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§3
1. Na opisany w § 1 przedmiot umowy Wykonawca udziela następujących pisemnych gwarancji:
a) gwarancja mechaniczna : ................................
b) gwarancja na powłoki lakiernicze: ................................
c) gwarancja na karoserię : ................................
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Termin gwarancji biegnie od daty wydania pojazdu dla Zamawiającego.
3. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Książkę gwarancji, książkę przeglądową samochodu,
b) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim (jeżeli posiada),
c) Dokumenty konieczne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu.
4. Strony zgodnie ustalają, iż pojazd uważa się za wydany z momentem podpisania przez obie
Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru stanowiącego Załącznik nr 2 do przedmiotowej
umowy.
5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu jeżeli pojazd, który został przedstawiony
do wydania nie posiada parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą, jest uszkodzony,
jest niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu nieprawidłowo
działa, nie przedstawiono dokumentów w języku polskim dotyczących korzystania z pojazdu
lub niezbędnych do jego zarejestrowania.
6. W okresie objętym gwarancją mechaniczną naprawy i przeglądy gwarancyjne oraz przeglądy
serwisowe dokonywane będą w autoryzowanej przez producenta samochodu stacji obsługi.
§4
1. Osobami upoważnionymi do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego:
a) ………………………………………………………………
2) ze strony Wykonawcy:
b) ………………………………………………………………
2. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 odbywają się po zawiadomieniu emailem lub faksem drugiej
strony. Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.
§5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy
przekracza 7 dni w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1. Dla zachowania terminu
możliwości odstąpienia od umowy za wystarczające będzie nadanie stosownego pisemnego
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oświadczenia listem poleconym.
2. W razie zaistnienia 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 20 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Dla zachowania terminu możliwości odstąpienia od umowy za wystarczające
będzie nadanie stosownego pisemnego oświadczenia listem poleconym.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
…………………………………………… zł (słownie: ……………………… złotych, …………..),
w tym podatek VAT w wysokości ……….. % VAT.
2. Kwota, o której mowa w pkt. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego
z tytułu realizacji Umowy.
3. Faktura VAT będzie wystawiona i dostarczona do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru, jednak nie wcześniej niż w dzień jego podpisania.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
5. Fakturę należy wystawić na PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31
NIP: 883-185-29-45
i dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku wystawienia elektronicznych faktur Zamawiający zastrzega, że Wykonawca
na fakturach oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT zobligowany jest
zawrzeć numer umowy zamówienia publicznego oraz informacje dotyczące odbiorcy płatności.
Numer umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7
1. Strony ustalają wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
w następujących przypadkach:
a) w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości
brutto przedmiotu zamówienia o którym mowa w §6 pkt. 1,
b) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto o której mowa w §6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki,
w przypadku przekroczeniu terminu wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 pkt. 1.
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej,
jeżeli kwota kary umownej nie pokryje w pełni wysokości poniesionej szkody, na zasadach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulacji kar umownych.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia siły
wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony
nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania
terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy muszą być dokonane pod rygorem nieważności
w formie pisemnej, z zastrzeżeniem §4 pkt.2
§9
1. W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub z nią związane, Strony
zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu
słusznego interesu drugiej Strony. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób
polubowny, Strony ustalają rozstrzygnięcie sporów przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią Umowy są:
a) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia
b) Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych 4x4 do siedziby Parku Narodowego
Gór Stołowych”
PR/59/ZBN/D/2020

Specyfikacja Techniczna oferowanego samochodu

Wymagania w zakresie przedmiotu dostawy
Element
Kabina
Rodzaj karoserii
Długość całkowita
pojazdu (mm)
Rok produkcji
Przebieg
Pojemność silnika
Moc silnika
Rodzaj silnika
Średnie zużycie
paliwa (cykl
mieszany)
Średnia emisja
CO2 (cykl
mieszany)
Norma emisji
spalin
Skrzynia biegów
Napęd na 4 koła

Koła

Minimalne wymagania
Osobowa dla 5 osób
Kombi / SUV 5 - drzwiowy
Min. 4300
2020
Samochód fabrycznie nowy, niezarejestrowany
Technologiczny do 100 km
Nie więcej niż 1600 cm3
Nie mniej niż 110 KM
Benzyna / diesel
Maks. 9,00L/100 km

Maks. 160 g/km

Min. Euro 6
Manualna, 6 - stopniowa
Automatyczny, który może pracować w trybie 4x2 i w trybie
automatycznego dołączania tylnego napędu i w trybie stałego
napędu 4x4.
Średnica min. 16 cali
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Wspomaganie układu kierowniczego i hamulcowego

Inne elementy
wyposażenia

System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
System kontroli ciśnienia w oponach
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń
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Minimum 2 poduszki powietrzne
Minimum 2 poduszki powietrzne boczne
Klapa tylna z ogrzewanym oknem i wycieraczką
Klimatyzacja manualna (Zamawiający dopuszcza klimatyzację
automatyczną)
Centralny zamek sterowany pilotem
Immobiliser
Tempomat
Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne
Podnośnik samochodowy
Kierownica wielofunkcyjna
Fabryczne radio z odtwarzaczem CD i/lub MP3, wraz instalacją
radiową i anteną
Głośniki
Wewnątrz minimum 1 lampka z przodu
Czujnik parkowania z tyłu
Światła przeciwmgielne
Min. 1 gniazdo 12V
Dywaniki gumowe
Relingi dachowe
Zestaw niezbędnego wyposażenia do zarejestrowania samochodu
(trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka)
Zestaw podręcznych narzędzi
Tapicerka
Wnętrze
Zagłówki
Kolor nadwozia
Gwarancja
mechaniczna
Serwis

Wykonana z ciemnego materiału odpornego na zużycie
mechaniczne
W kolorze ciemnym
Na wszystkich fotelach
Brązowy lub szary
Minimum 24 miesiące
W promieniu do 100 km od siedziby Zamawiającego

