Zamawiający:

Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

zał. nr 2
do SIWZ

torem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumie niu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.63 1) jest Piotr Ruta Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nyc h (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istotnych War unków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji Istotnyc h War unków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. D z. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz. 631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta.

Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieni u ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.
Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikac ji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

Umowa nr

pn.:

„Dostawa samochodu dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.”
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………… 2018 r. w Gdańsku pomiędzy:
Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, w imieniu
której działa Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, REGON
000589228, reprezentowany przez:
Leszka Paszkowskiego
– Dyrektora
a
…………………………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem ……………………., NIP: ……………………, REGON: ……………………,
reprezentowaną przez: ……………………………………………………….………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu …….. roku pod pozycją nr …., o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa nowego fabrycznie samochodu:
marki …………………, model ……………… , rok produkcji 2018, zgodnie z wymogami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).
Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o „samochodzie lub o „przedmiocie
umowy” bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć samochód, o których mowa w
ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, do dostarczenia
samochodu zgodnego z określonymi w dokumencie: „Opis przedmiotu zamówienia”
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego
wskazanej w załączniku nr 1 do umowy lub do punktu obsługi technicznej, w którym
świadczone będą usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego, w zależności od woli
Zamawiającego wyrażonej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust 3 Umowy.
Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się na wyłączny koszt Wykonawcy. Ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w czasie transportu ponosi Wykonawca.
Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodów będących przedmiotem
umowy, że jest on fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2018 roku, kompletny,
wolny od jakichkolwiek wad i usterek oraz nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich, a
także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie.

Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.
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Wzór Umowy
Dostawa samochodu dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.
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1.

2.

1.

2.

§2
Przedstawiciele stron
Przedstawicielami Zamawiającego do spraw wykonania niniejszej umowy w tym do podpisania
protokołów przekazania odbioru samochodów są:
…………………………, nr tel. ………………….., adres e-mail:…………………………
Przedstawicielem Wykonawcy do spraw wykonania niniejszej umowy w tym do podpisania
protokołów przekazania odbioru samochodów jest/są:
…………………………, nr tel. ………………….., adres e-mail:……………………………..
§3
Obowiązki stron
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) uzgodnienie z Wykonawcą terminu i miejsca dostawy samochodu,
2) odbiór samochodu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00 z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy.
3) potwierdzenie odbioru samochodu stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz
dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 umowy na protokole odbioru, sporządzonym
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;
4) zapłata wynagrodzenia;
5) realizacja wszelkich innych obowiązków wynikających z treści umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
SIWZ i niniejszej umowie; z uwzględnieniem należytej staranności wynikającej z
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej
2) ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym terminu dostawy samochodu przynajmniej na
minimum 3 (trzy) dni robocze przed planowaną dostawą samochodu,
3) dostarczenie samochodu własnym transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego
w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00;
4) dostarczenie samochodu wraz z niezbędną dokumentacją, o której mowa w ust. 5, za
protokołem odbioru – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
5) dostarczenie w dniu odbioru samochodu niżej wymienionych dokumentów:
a) świadectwa homologacji umożliwiającego dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze
Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) książkę gwarancyjną;
c) książkę serwisową samochodu (z wpisem zawierającym informacje o wykonaniu
przeglądu zerowego, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy);
d) instrukcję obsługi samochodu;
e) potwierdzających zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy;
f) kartę pojazdu oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu;
g) innych wymaganych prawem dokumentów;
6) przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru każdego z samochodów co najmniej dwóch
kompletów kluczyków wraz z pilotami;
7) bezzwłoczne dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, wraz
podpisanym obustronnie protokołem przekazania-odbioru;
8) zapewnienie w okresie udzielonej gwarancji:
a) Punktu obsługi technicznej, w którym będzie świadczony serwis gwarancyjny w celu
zachowania pełnej sprawności techniczno-użytkowej oferowanego pojazdu. Serwis
gwarancyjny będzie realizowany w punkcie obsługi technicznej, który jest zlokalizowany:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

(nazwa, adres punktu obsługi technicznej w którym będzie realizowany serwis gwarancyjny)

b) bezpłatnego udostępnienia samochodu zastępczego, na okres usuwania wad powstałych z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy usuwanie wad trwa dłużej niż
2 (dwa) dni. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić samochód zastępczy o parametrach
techniczno-użytkowych porównywalnych do przedmiotu umowy.
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3.

9) realizacja wszelkich innych obowiązków wynikających z treści umowy.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 5 winny być wystawione przez Wykonawcę w
języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta
zagranicznego muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.
§4
Terminy

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany na rzecz Zamawiającego w terminie 21 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy.
O gotowości do rozpoczęcia procedury dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi
Zamawiającego drogą mailową, na adres wskazany w § 2 ust. 1 Umowy, minimum na 3 (trzy)
dni robocze przed zaplanowanym terminem dostawy.
Zamawiający, w odpowiedzi na powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, niezwłocznie
zawiadomi drogą mailową Wykonawcę, na adres wskazany w § 2 ust. 2 Umowy, o dokładnym
terminie, godzinie oraz miejscu odbioru przedmiotu umowy.
§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez Wykonawcę w
złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, wynosi łącznie z podatkiem VAT:
.......... zł (słownie: ............... złotych .../100) brutto. Podatek od towarów i usług VAT będzie
naliczony w fakturze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1830
z późn. zm.).
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w szczególności należny podatek VAT, akcyzowy i inne składniki ceny wskazane w
SIWZ i nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania niniejszej umowy, a także jest
wynagrodzeniem maksymalnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy oraz
ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem
rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie.
Powierzenie przez Wykonawcę realizacji zamówienia wskazanym w § 7 niniejszej umowy
podwykonawcom nie może w żaden sposób skutkować powiększeniem wynagrodzenia
Wykonawcy ponad kwotę określoną w ust 1.
Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał nie istotne wady, które nie uniemożliwiają
jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, a wad nie można usunąć.
§6
Płatności

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po odbiorze
przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 Umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony samochód w terminie do 14
dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane, przez upoważnionych przedstawicieli stron
Zamawiającego i Wykonawcy, wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, protokół
bez uwag przekazania-odbioru dostarczonego samochodu.
Zamawiający nie zapłaci za samochód niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę w
terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru.
Zamawiający będzie miał prawo zatrzymania płatności w przypadku stwierdzenia wad w
działaniu samochodu, nawet po podpisaniu protokołu odbioru, do czasu ich usunięcia przez
Wykonawcę.
Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
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Za datę płatności strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W razie zwłoki w zapłacie za wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje prawo do
obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
Wystawiając fakturę VAT Wykonawca jako nabywcę wskazuje Gminę Miasta Gdańska,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803, NIP: 583-00-11-969 Gdańsk, zaś jako płatnika Gdański Ośrodek
Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, REGON 000589228.
Wykonawca oświadcza, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Ponadto Wykonawca oświadcza, iż nie zawiesił, ani nie zaprzestał wykonywania działalności
gospodarczej.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o
każdej zmianie statusu, o którym mowa w ust. 11 lub 12.
Zamawiający/płatnik może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
płatności, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r.

§7
Podwykonawstwo
Wykonawca w ofercie oświadczył, że wykona zamówienie siłami własnymi. Wykonawca za
zgodą Zamawiającego może powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom
na zasadach określonych poniżej.
lub
1. Strony ustalają następujący zakres przedmiotu umowy, który Wykonawca będzie wykonywał za
pomocą podwykonawców:
1) ………………………………………..
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia ma obowiązek podać nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych dot. podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację części zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i Wykonawca odpowiedzialny
jest za działania lub zaniechania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy lub jego
pracowników jak za własne.
§8
Odbiory
Do dnia podpisania protokołu przekazania-odbioru samochodu ryzyko utraty lub uszkodzenia
samochodu obciąża Wykonawcę.
Dostarczony przez Wykonawcę samochód musi być zatankowane taką ilością paliwa, lub
akumulatory samochodu powinny być naładowane do takiego poziomu, aby po uruchomieniu
silnika wskaźnik poziomu paliwa lub akumulatora, nie wskazywał pozycji ''rezerwa''.
Przygotowane do odbioru samochód musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt
„przegląd zerowy”, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej samochodu.
Z czynności odbiorowych, ustalonych zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 Umowy, dokonanych przez
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, zostanie spisany protokół odbioru samochodu.
Podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru z adnotacją „bez uwag”
upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
Protokół odbioru przedmiotu Umowy zostanie zakończony:
1) odbiorem bez uwag,
2) odbiorem z uwagami,
3) odrzuceniem.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia oraz nie uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo podpisać
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8.

protokół odbioru z uwagami i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych
wad. W przypadku opóźnienia usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na wyłączne ryzyko i koszt
Wykonawcy.
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot umowy
protokołem z uwagami oraz żądać obniżenia wynagrodzenie zgodnie z § 5 ust. 5.
3) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zakończyć protokół odbioru odrzuceniem oraz
odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 1 Umowy, postanowienie § 4 ust. 2 i 3 oraz § 8
ust. 4 – 7 Umowy stosuje się odpowiednio.
§9
Kary umowne

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy, zgodnie z terminem, o którym
mowa w § 4 ust.1 Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku nieterminowego usunięcia wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu ostatniego dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad lub awarii,
3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień umownych, w szczególności
określonych w § 3 ust. 2 pkt 5 lub 6 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, za każdy stwierdzony
przypadek z osobna,
4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności z powodu okoliczności wskazanych w § 10 ust. 1 lit b) – f)
Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego,
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania umowy lub wykonania napraw gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi.
Kary umowne obowiązują niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, że w przypadku
odstąpienia od umowy możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek
odstąpienia od umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu
cywilnego.
W przypadku nieterminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający naliczy odsetki w wysokości
ustawowej za opóźnienie.
§ 10
Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
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3.
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b) w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 3 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
c) jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji
Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego
postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia,
d) zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia
e) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób,
skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia
f) trzykrotnego naliczenia kary umownej z jakiegokolwiek tytułu w terminie 30 dni od dnia
naliczenia trzeciej kary umownej z jakiegokolwiek tytułu,.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia, wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu
umowy.
Odstąpienie Wykonawcy od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, dochodzi do skutku
wyłącznie w przypadku zapłaty odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość 20 % kwoty
określonej w § 5 ust. 1
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Forma modyfikacji treści umowy

1.
2.

1.

2.

1.

Wszelkie prawem dopuszczalne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Mając na względzie dyspozycję art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w
załączniku pn.: „Zasady wprowadzania zmian do treści umowy.”, który stanowi załącznik nr 4
do umowy.
§ 12
Cesja wierzytelności
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału w
niej, na osoby trzecie.
W przypadku, gdy Wykonawcy występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy
członkowie Konsorcjum.
§ 13
Sposób komunikowania się Stron
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i
zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą przekazywane
w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) bądź wysyłane
pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź w formie dokumentowej (drogą
elektroniczną lub faksem) na podane przez Strony następujące adresy:
1) Dla Zamawiającego:
GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
tel. ……………………………………….
faks ……………………………………
e-mail: ………………………………….
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6.
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1.

2.

2) Dla Wykonawcy:
…………………………………………
tel. …………………………………….
faks …………………………………..
e-mail: …………………………………
Sposoby doręczenia, o których mowa w § 13 ust. 1 Umowy, są skuteczne, jeżeli dokumenty,
oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostały doręczone
na adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyżej.
Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o których mowa w § 13 ust. 1 Umowy, wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu)
lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy określone w § 13
ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy.
W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3 przesyłkę (list) lub informację
dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazaną drogą
elektroniczną lub na numery Wykonawcy podane w § 13 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany
adres Wykonawcy uważa się za skutecznie doręczoną.
§ 14
Gwarancja jakości oraz rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od daty
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru kompletnego przedmiot umowy, wystawiając
dokument gwarancyjny według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do umowy.
Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z § 8 Umowy.
W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia
wad w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad dłuższego niż 5
dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a także dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2
Umowy.
Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawca.
W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy i w związku z tym ustalają,
że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg wraz z upływem terminu odpowiedzialności z
tytułu gwarancji, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy lub
jakakolwiek jego część stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby
trzeciej.
Zamawiający będzie może uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji jakości.
§ 15
Klauzula Salwatoryjna
Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony
w ust. 2.
W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w
sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu,
które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
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1.
2.

§ 16
Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane będą rozstrzygane na
drodze sądowej przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych
wydanych na jej podstawie,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności, ustawy z dnia
20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym.
§ 17
Ilość egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
§18
Załączniki do umowy
Wykaz załączników do umowy, które stanowią integralną część umowy:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia .
2) Wzór protokołu odbioru,
3) Oferta Wykonawcy.
4) Zasady wprowadzania zmian do treści umowy.
5) Formularz oświadczenia o udzieleniu gwarancji jakości.
6) Oświadczenie dotyczące statusu podatnika podatku VAT.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Samochód osobowy (9 osobowy):
1.
Długość: od 5 300mm do 5 400mm.
2.
Wysokość maksymalna: od 1 900mm do 2 350mm
3.
Rozstaw osi o długości: od 3 270 mm do 3 500mm
4.
Dopuszczalna Masa Całkowita: od 2 650 do 3 500kg
5.
Rok produkcji 2018.
6.
Silnik diesel
7.
Pojemność silnika : od 1499 cm3 do 2000 cm3.
8.
Moc silnika: od 120 KM do 150KM.
9.
Skrzynia biegów: manualna 6- biegowa.
10.
Norma emisji spalin: Euro 6.
11.
Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie przestrzeni ładunkowej.
12.
Obręcze kół stalowe.
13.
Tapicerka: kolor czarny.
14.
Ilość miejsc siedzących: 9 – w 3 rzędach siedzeń (3 z przodu, 3 w drugim rzędzie,
3 w trzecim rzędzie)
15.
Tylne siedzenia montowane fabrycznie (2 i 3 rząd) z możliwością zmiany konfiguracji –
możliwość złożenia foteli oraz wymontowania
16.
Gwarancja mechaniczna: minimum 2 lata.
17.
Gwarancja na lakier: minimum na 2 lata.
18.
Gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia: minimum 10 lat.
19.
Pojazd z kierownicą po lewej stronie, ruch prawostronny.
20.
Przebieg: do 20 km, samochód musi być fabrycznie nowy.
21.
Samochód wyposażony w gaśnicę min. 1kg, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej
pomocy i kamizelkę odblaskową.
Wyposażenie zewnętrzne:
1.
Zderzaki w kolorze nadwozia.
2.
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane.
3.
Elektrycznie podgrzewana szyba przednia.
4.
Tylna część nadwozia przeszklona.
5.
Szyby w tylnej części nadwozia przyciemnione.
6.
Drzwi tyle dwuskrzydłowe z podgrzewanymi oknami, otwieralne pod kątem min.
180stopni lub unoszona klapa tylna, przeszklona z podgrzewanymi oknami
7.
Ochronne listwy boczne.
8.
Kierunkowskazy boczne.
9.
Światła LED do jazdy dziennej.
10.
Reflektory przeciwmgielne przednie i tylne.
11.
Zestaw naprawczy koła (kompresor ze środkiem uszczelniającym).
Bezpieczeństwo:
1.
Systemy ABS, ESP, kontroli trakcji
2.
Poduszki powietrzne, dla kierowcy i pasażera z przodu możliwością dezaktywacji
poduszki pasażera.
3.
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach.
4.
Wspomaganie układu kierowniczego.
5.
Asystent ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.
6.
Światła do jazdy dziennej.
7.
3 punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach
8.
Zabezpieczenie antykradzieżowe (alarm, immobiliser).
9.
System stabilizacji przyczepy
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Wyposażenie funkcjonalne i elektryczne:
1.
Centralny zamek sterowany pilotem.
2.
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie po dwóch stronach.
3.
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
4.
Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją.
Wyposażenie dodatkowe:
1.
Zestaw 2 kluczy do zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
2.
Dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane.
3.
Min. 2 Gniazda 12V w kabinie kierowcy w desce rozdzielczej.
4.
Hak holowniczy stały, z funkcją stabilizacji przyczepy.
5.
Kierownica wielofunkcyjna, z możliwością odbierania telefonu.
6.
Klimatyzacja manualna na przód i tył nadwozia.
7.
Schowek pod przednim siedziskiem pasażera.
8.
Komputer pokładowy.
9.
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości.
10.
Kołpaki kół pełne.
11.
Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej.
12.
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu montowana fabrycznie. Nie dopuszcza się
domontowywanych zestawów.
13.
System radiowy: obsługa za pośrednictwem, kolorowego ekranu.
14.
Radio z złączem USB, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy, min. 4 głośniki
15.
Instalacja telefoniczna (bluetooth).
16.
Fotel kierowcy regulowany w min. 4 płaszczyznach
17.
Komplet kół zimowych wzmacnianych, klasy Premium (rocznik 2018) wraz z obręczami kół
stalowych.
18.
Komplet kół letnich wzmacnianych, klasy Premium (rocznik 2018) wraz z obręczami kół
stalowych.
19.
Zamawiający dopuszcza opony klasy Premium z niżej wymienionych firm: Continental ,
Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Yokohama.
20.
Oryginalne dywaniki gumowe w przedniej i tylnej części nadwozia.
21.
Tapicerka siedzeń z tkaniny odpornej na zabrudzenia.
Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne umożliwiające wpisanie haku
holowniczego w dowód rejestracyjny. Potwierdzenie przeprowadzenia badań będzie dostarczone
wraz dokumentami homologacyjnymi pojazdu.
Miejsce dostarczenie samochodu: 80-627 Gdańsk, ul. Tamka 17 (Przystań Jachtowa Tamka)

Autorem niniejszej Specyfi kacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

[Opracował: Piotr Ruta]

strona 10/15

znak sprawy:
ZP1/282/22/2018

zał. nr 2

Wzór Umowy
Dostawa samochodu dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w roz umieni u ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 r o ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

załącznik nr 2
PROTOKÓŁ ODBIORU
1. Miejsce odbioru: […]
2. Przedmiotem dostawy w ramach umowy nr ……/2018 z dnia ………………… 2018 r. jest
samochód osobowy:
marka: ………………………………………………………………………….
model: ………………………………………………………………………….
nr VIN: ………………………………………………………………………….
3. Wraz z ww. samochodem Wykonawca dostarczył sporządzone w języku polskim dokumenty, o
których mowa w § 3 ust. 5 umowy oraz dwa komplety kluczyków wraz z pilotami:
– TAK *
– NIE *
– uwagi: ……....……………………………………………………………………………..
4. Dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z treścią ww. umowy, przeszedł odbiór bez zastrzeżeń:
TAK * NIE *
zastrzeżenia ……....……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………..

5. Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został dostarczony w terminie* / nie został
dostarczony w terminie*.
6. Data dokonania odbioru samochodu: …………………………….2018 r.
7. Niniejszy protokół przekazania-odbioru sporządzono w 3 egzemplarzach – 2 egz. Dla
Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.
ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

ZE STRONY WYKONAWCY:

………...…………..……………

………...…………..……………

* niewłaściwe skreślić
Gdańsk, dnia …………………… 2018 r.
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 4

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN DO TREŚCI UMOWY
Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień
umownych mogą dotyczyć:
1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących
przypadkach:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła
wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część
byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego
części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową,
c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu
realizacji zamówienia.
2. Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić
w przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w
dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy.
Uwaga:
Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria:
1) musi mieć charakter zewnętrzny,
2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest
mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla
oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia),
3) musi być niemożliwe do zapobieżenia.
Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie
spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp.
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załącznik nr 5

Oświadczenie
(o udzieleniu gwarancji jakości)

Ja niżej podpisany: ....................................................................................................................................
(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy)

niniejszym oświadczam, że:
Wykonawca którego reprezentuję, w związku z realizacją umowy pn.:

„Dostawa samochodu dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.”
niniejszym udziela gwarancji jakości na dostarczony pojazd:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

(marka, typ, model)

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:
Gdański Ośrodek Sportu
z siedzibą w: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29,
1.

Gwarancja zostaje udzielona w zakresie i terminie określonym w złożonej przez Wykonawcę
ofercie, która stanowi integralną część niniejszego oświadczenia.

2.

Bieg okresów gwarancyjnych rozpoczyna się po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych
warunków:
1) podpisaniu protokołu odbioru końcowego,
2) usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru.

3.

W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę
na piśmie. Strony uzgodnią protokolarnie sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami
gwarancji.

5.

Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie pojazdu
będącego przedmiotem umowy – niezwłocznie,
2) pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

6.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7.

W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, lub wykonania wadliwej części prac na
nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych prac lub usunięcia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

8.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
1) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części,
2) szkód wynikłych z winy użytkownika,
3) siły wyższej, określonej w załączniku do umowy pn..” Zasady wprowadzania zmian do treści
umowy.”

9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
nad usuwaniem wad.
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10.

Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na własny koszt, a po potwierdzeniu
wad kosztami obciążyć Wykonawcę.

11.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

13.

Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych prac oraz dostarczonych
materiałów - w terminie obowiązywania niniejszej gwarancji jakości i na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym.

14.

W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie osób reprezentujących strony;
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
15.

Karta gwarancyjna jest ważna niezależnie od załączenia do niej dodatkowych dokumentów.
W przypadku wystąpienia kolizji postanowień niniejszej gwarancji z postanowieniami
dodatkowych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają postanowienia
niniejszej gwarancji.

16.

W przypadku wystąpienia kolizji postanowień niniejszej gwarancji z postanowieniami
umowy przywołanej w petitum gwarancji, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

17.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym dokumencie gwarancyjnym zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w szczególności przepisy dotyczące
gwarancji jakości.

................................................... ..............................................................................................................................
(miejscowość, data)
(własnoręczny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Autorem niniejszej Specyfi kacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

[Opracował: Piotr Ruta]
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znak sprawy:
ZP1/282/22/2018

zał. nr 2

Wzór Umowy
Dostawa samochodu dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnyc h (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w roz umieni u ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 r o ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE
(dotyczące statusu podatnika podatku VAT)

Jako niżej podpisany:
......................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)
jako osoba upoważniona do reprezentowania:
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa, adres siedziby reprezentowanego podmiotu – można przystawić pieczątkę firmową)
o numerze NIP: ………………………………..………..……
o numerze REGON: ………………………………..………..……
oświadczam, że podmiot który reprezentuję jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT.
Jednocześnie oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania
działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o
zmianach powyższego statusu.

………………………………..………..……

(data i podpis)
*niewłaściwe wykreślić

Autorem niniejszej Specyfi kacji Istotnych W arunków Za mów ienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. D z. U. z 200 6 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejs zej Specyfikacji Istot nych Warunków Za mówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 ro ku o prawie autors kim i prawac h po krewnyc h (t.j. Dz. U. z 2 006 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 20 06 ro ku Nr 90 po z.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 19 94 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krew nych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 90 poz.6 31) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Za mówienia w ro zumieniu ustawy dnia 4 lutego 199 4 ro ku o prawie a utors kim i prawach po krewnych (t.j. Dz. U. z 2006 ro ku Nr 9 0 po z.6 31) jest Piotr Ruta.

[Opracował: Piotr Ruta]
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