Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania

UMOWA nr…………..
z dnia………….
zawarta pomiędzy:
Stanisławem

Paterek

prowadzącym

działalność

gospodarczą

Stanisław

Paterek

Ośrodek

Doskonalenia Zawodowego Paterek (ODZ PATEREK), z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim, ul.
Krotoszyńska 3O wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6210030826, REGON:250329628
reprezentowanym przez:
Stanisława Paterek
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą
konkurencyjności została zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy z platformą ruchu
o 6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym pojazd i warunki jazdy do
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek, przy ul. Krotoszyńska 30 63-720 Koźmin
Wielkopolski wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, aktualizowanym bezpłatnie oraz
uruchomienie symulatora a także przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego do pełnej obsługi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym opis minimalnych wymagań technicznych
i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do umowy.

3. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w całości nieużywane, nie powystawowe,
nieuszkodzone, zmontowane u dostawcy lub w miejscu dostawy gotowe do użytku oraz
uruchomione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar spełnia wymogi określone obowiązującym prawem,
został dopuszczony do obrotu handlowego i posiada wymagane prawem ważne dokumenty
stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski oraz że spełnia założone parametry
techniczne, normy bezpieczeństwa i obsługi a także normy CE oraz posiada aktualny certyfikat
spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie
urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U.2011 Nr 81, poz. 444)

§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia przedmiot zamówienia na własny
koszt i ryzyko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co odbędzie się w porozumieniu z
osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego. Dostawa odbędzie
się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 przy obowiązkowym
udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim tj.:
deklaracją zgodności CE, badaniami technicznymi naczepy i homologacją, dokumentacją odbioru
instalacji elektrycznej wraz z pomiarami, dokumentacją techniczną naczepy wraz ze schematami
elektrycznymi, kartą i książką gwarancyjną, instrukcją obsługi i eksploatacji naczepy Instrukcja i
założeniami bezpieczeństwa, szczegółowym opisem budowy i działania podzespołów naczepy
oraz aktualnym certyfikatem spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz.
U.2011r. Nr 81, poz. 444)
4. Wykonawca zobowiązuje się aktualizować certyfikat spełniającym wymagania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w
warunkach specjalnych (Dz. U. 2011r. Nr 81, poz. 444), o którym mowa w pkt 3 zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dokonania inspekcji naczepy i jej wyposażenia
oraz uzgodnień technicznych na następujących etapach wykonania naczepy:
a) po wykonaniu dokumentacji naczepy

b) po wykonaniu ramy naczepy
c) po wykonaniu szkieletu zabudowy naczepy i posadowienia symulatora
d) po położeniu pełnego okablowania
e) podczas testów działania klimatyzacji i niezależnych urządzeń ogrzewania
f)

podczas testów działania wysuwanych ścian naczepy

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia 2 pracowników Zamawiającego do pełnej obsługi
naczepy. Pracownicy Zamawiającego którzy ukończą z wynikiem pozytywnym przeprowadzone
przez Wykonawcę naczepy szkolenie dotyczące pełnienia czynności obsługi, uzyskają
uprawnienia do samodzielnego szkolenia kolejnych osób w tym zakresie.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem dostarczonego i
uruchomionego symulatora.
7. Wykonawca wykona badania techniczne i homologację naczepy

§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru prawidłowo wykonanego i dostarczonego
przedmiotu zamówienia na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z § 5 umowy za
prawidłowo wykonany i dostarczony przedmiot umowy.

§4
TERMINY
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie
do ……………… od podpisania umowy.
2. Wykonawca nie przewiduje możliwości zmiany terminów umowy mających wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi:
netto:……………………………………..
VAT………………………………………...
brutto…………………………….……….
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

2. Całkowita wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym
m.in. koszty serwisu gwarancyjnego, transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia,
wykonania wraz z oznakowaniem i jego wyposażeniem oraz homologacją, koszty instalacji,
montażu, i przeszkolenia 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu
zamówienia, w tym koszty pobytu Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy,
koszty przetestowania przedmiotu zamówienia, stworzenia i przekazania Zamawiającemu
dokumentacji techniczno-ruchowej, koszty przekazania Zamawiającemu wraz z przedmiotem
zamówienia dożywotniej licencji na użytkowanie, naprawy oraz remonty przedmiotu
zamówienia, koszty nagrania i synchronizacji materiału audio-video), a także wszelkie inne
prace, wyroby i świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy w tym również
aktualizacji certyfikatu o którym mowa w § 3 ust. 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
przez cały okres funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 udziela Zamawiającemu licencji na
oprogramowanie będące częścią zamówienia, a także wyraża zgodę na udostępnianie i
korzystanie z oprogramowania osobom trzecim podczas zajęć na symulatorze.
4. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty, muszą być wliczone w cenę.
5. Wykonawca będzie stosował cenę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr
2
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cały okres realizacji umowy.
6. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§6
ZALICZKA
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w
wysokości maksymalnie do 40% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. Wypłata
zaliczki nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, jednorazowo w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty
otrzymania zaliczki wystawić Zamawiającemu fakturę VAT (fakturę zaliczkową) na wpłaconą
kwotę.
2. W przypadku wypłaty zaliczki Zamawiający udzieli jej pod warunkiem wcześniejszego
przedłożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki Wykonawca
wnosi najpóźniej na 7 dni przed terminem jej udzielenia.

3. Wysokość zabezpieczenia wynosi 100% kwoty zaliczki i może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w poręczeniach bankowych
2) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
8. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
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Zamawiającemu w formie oryginalnego dokumentu.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 7 i 8, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana na formę, o
której mowa w ust. 8 może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru).
12. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczenia Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot kwoty
zaliczki.
13. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej niewykonania
z jakiejkolwiek przyczyny, zaliczka wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia
jej otrzymania przez Wykonawcę do dnia jej zwrotu na rachunek Zamawiającego zostanie
zwrócona przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia
przyczyny powodującej obowiązek zwrotu zaliczki (odstąpienia od umowy, niewykonania
umowy) bez dodatkowego wezwania,

pod rygorem

zaspokojenia należności przez

Zamawiającego z zabezpieczenia zaliczki.
14. Roszczenie Zamawiającego o zwrot zaliczki jest niezależne od roszczenia Zamawiającego
względem Wykonawcy o kary umowne, przysługujące Zamawiającemu na podstawie niniejszej
umowy.

§7
ROZLICZENIE
1. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust.2
2. Płatność nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń
oraz po otrzymaniu od Wykonawcy pozostałych dokumentów o których mowa w § 5 ust. 2.
3. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osoby
trzeciej z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy z wyjątkiem przelewu
na rzecz banku w związku z zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy na
realizację niniejszej umowy, na co Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

§8
ODBIORY
1. Zgodność dostawy z umową zostanie potwierdzona w dniu dostawy protokołem odbioru
podpisanym przez obecnych przy dostawie przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
2. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty
wskazane w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność produktu z opisem
zawartym w niniejszej umowie
4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady Zamawiający ma prawo:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunięcia wad
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
4.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym
związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie Zamawiający zleci zastępcze wykonanie prac
innemu Wykonawcy a ich koszt obciążający Zamawiającego pokryje z należności Wykonawcy
oraz zastrzega sobie prawo jej zwrotu na zasadach ogólnych.

5.

Termin usunięcia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do usunięcia wad.

6.

Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca- Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia
za pracę , materiały i urządzenia niezbędne do usunięcia wad.

§9
GWARANCJA/RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……… lat,
która jest liczona od daty bezusterkowego odbioru.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
3. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
4. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje
wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany w
terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 7 dni od zgłoszenia awarii
5. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany jego podzespołów oraz w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi elementy podlegające wymianie uzyskują
nową gwarancję.
6. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużą okres
gwarancji.
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednie zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub
pisemnie w robocze dni tygodnia.
8. Rękojmia za wady fizyczne i prawne ustanawiana jest na 5 (pięć) lat.

§ 10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone w stosunku do wartości niniejszej
umowy wskazanej w § 5 ust.1:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 20% wartości netto
umowy
b) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wartości netto umowy
c) za opóźnienie w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust.1 z
przyczyn od niego zależnych w wysokości 3% liczony od ceny umownej netto za każdy dzień
opóźnienia

d) za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,5%
liczony od ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wady.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone w stosunku do wartości niniejszej umowy
wskazanej w § 5 ust.1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn od niego zależnych w
wysokości 20% wartości netto umowy.
3. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek
ich zapłaty. Kary umowne mogą być kumulowane.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych faktur
5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu
umowy w terminie wskazanym w § 4 ust 1 w terminie 60 dni od jego upływu.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty z
zastrzeżeniem ust.2
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w następującym
zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana nie może powodować
pogorszenia parametrów technicznych produktu

b) Zmiana dotycząca miejsca realizacji dostawy jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach i wymaga zgody obu stron
c) Zmiana w zakresie etapów wskazanych w § 2 ust 5 w ramach których Wykonawca umożliwi
Zamawiającemu możliwość dokonania inspekcji naczepy, jej wyposażenia oraz uzgodnień
technicznych za zgodą obu stron.
d) Zmiana w zakresie wysokości oraz ilości udzielonych zaliczek, przy czym udzielone zaliczki nie
mogą opiewać łącznie na kwotę wyższą niż 70% wartości umowy - za zgodą obu stron.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1a – specyfikacja techniczna naczepy, 1b –
specyfikacja techniczna stanowiska edukacyjnego, 2 – formularz ofertowy,
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego
6. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
Zamawiającemu.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
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