Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA
wzór
zawarta w dniu ................................... r. w Przemyślu z Wykonawcą zamówienia publicznego, który
został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodu ciężarowego
przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kat. C i C+E prawa jazdy" pomiędzy:


Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Przemyślu ul. Topolowa 7, Nip:
795 21 46 223, Regon 650960432, reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a


z siedzibą w ....................................... , wpis do rejestru przedsiębiorców
KRS........................................ REGON ............................ , NIP .........................................

zam .................................. prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą ........................... REGON .......................................... , NIP
reprezentowanym przez:
zam. ........................ , ul. ................................. , legitymującego się dowodem osobistym
nr ..................................................... wydanym przez .............................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego — dalej zwanego
„samochód" lub „przedmiot umowy", zgodnego z wymaganiami Zamawiającego zawartymi
w SIWZ stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zgodnego ze złożoną ofertą
przetargową — przeznaczonego do egzaminowania na kat. C i C+E prawa jazdy oraz do użytku
służbowego Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a)

jest jedynym właścicielem samochodu stanowiącego przedmiot umowy,

b)

samochód jest fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, wolny od wad
fizycznych, prawnych, materiałowych i konstrukcyjnych,

c)

w stosunku do samochodu nie toczy się żadne postępowanie i nie jest on przedmiotem
zabezpieczenia,

1

d) posiada uprawnienia do sprzedaży samochodu i niczym nieograniczone prawo do jego
zbywania.
DOSTAWA PRZEDMIOTU UMOWY

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód stanowiący przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego — tj. do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu przy
ul. Topolowa 7. 37-700 Przemyśl i wydać go Zamawiającemu w terminie do …….. dni,
licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy
samochodu, z co najmniej 5 — dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr 16 675 06 58, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wordprzemysl.pl lub faksu pod nr
166750658.
3. Wszelkie koszty dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego i jego wydania ponosi
Wykonawca.
4. Dostawa samochodu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Samochód musi spełniać wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w SIWZ oraz
w załącznikach do umowy.
6. Najpóźniej w dniu wydania samochodu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne
dokumenty dopuszczające samochód do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację
i eksploatację. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z samochodem, co
najmniej:
a) 2 komplety kluczyków i kompletną dokumentację w języku polskim, zawierającą:
b) kartę pojazdu,
c) dokument gwarancyjny samochodu, określający szczegółowe warunki gwarancji samochodu
d) zaświadczenie o przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym dodatkowym badaniu
technicznym przystosowania pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na
kierowców, wystawionym przez odpowiedni podmiot,
e) instrukcję obsługi samochodu i wyposażenia,
f) wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu/ świadectwo zgodności WE pojazdu,
g) książkę przeglądów serwisowych.
7. Dostawa i odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
8. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony samochód nie spełnia
wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ i w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub dostarczenia nowego samochodu —
zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, w terminie do 14 dni, licząc od dnia sporządzenia
protokołu zdawczo-odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości w dostarczonym
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samochodzie, ujawnione podczas jego odbioru, lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie,
jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1.
9. Za termin dostawy samochodu przyjmuje się dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego samochodu, bez zastrzeżeń.
10. Podpisany bez uwag przez obie Strony protokół odbioru samochodu stanowić będzie dowód
przekazania przedmiotu umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku.

GWARANCJA
§3
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji podstawowej bez limitu kilometrów na samochód
stanowiący przedmiot umowy, na okres miesięcy …., licząc od dnia, o którym mowa w § 2
ust. 9 umowy.
2. Na podstawie gwarancji podstawowej, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z wad produkcyjnych samochodu,
ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji, bez limitu kilometrów.
3. Jednocześnie Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dodatkowej na perforację korozyjną
i powłoki malarskie samochodu, w okresie.............. miesięcy.
4. Okres gwarancji podstawowej, o której mowa w ust. 1 i gwarancji dodatkowej, o której mowa w
ust. 3 rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego
przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca zapewni serwis samochodu stanowiącego przedmiot umowy, w autoryzowanych
stacjach obsługi w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji podstawowej i/lub gwarancji
dodatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) odbioru samochodu z siedziby Zamawiającego lub innego — wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, na własny koszt,
b) dostarczenia samochodu na własny koszt do siedziby Zamawiającego lub innego —
wskazanego przez Zamawiającego miejsca — po usunięciu wad (lub po wymianie
samochodu na nowy, zgodny z wymaganiami Zamawiającego).
7. Wykonawca, w okresie udzielonej gwarancji podstawowej i/lu b gwarancji dodatkowej,
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia
dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.
a) Zgłoszenia przyjmowane będą w dni od .................. do ..................... w godzinach
............................. Zamawiający przekazuje zgłoszenie, w wybrany przez siebie sposób:


telefonicznie pod nr tel.: ..........................................



faksem pod nr tel: .............................................



elektronicznie na adres poczty -



bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy: ............................
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b) Osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń oraz obsługi Zamawiającego w tym
z a k r e s i e

s ą :

,

a

w

p r z y p a d k u

zgłoszenia bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy, każdy obecny w siedzibie pracownik
Wykonawcy lub osoba zatrudniona przez Wykonawcę na innej podstawie.
8. Jeżeli wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancji podstawowej i/lub gwarancji
dodatkowej będą istotne (za wady istotne uznaje się wady dotyczące zasadniczych elementów
samochodu — tj. silnika, układu napędowego albo układu jezdnego) i w okresie gwarancyjnym
wystąpią co najmniej trzy takie wady — Wykonawca zobowiązuje się, na pisemne żądanie
Zamawiającego, do wymiany samochodu na nowy, tej samej marki i typu, o nie gorszych
parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia
zawartemu w SIWZ i w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt, bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczony samochód na nowy, tej samej
marki i typu, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi
przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ i w załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Wymiana samochodu na nowy, wolny od wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, przy
czym w braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11 Szczególne postanowienia dotyczące udzielanej gwarancji podstawowej oraz gwarancji dodatkowej
zawiera dokument gwarancyj ny

(wpisać jaki: np. karta gwarancyjna) wydany

Zamawiającemu wraz z samochodem, z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności zapisów ww.
dokumentu gwarancyjnego z umową, pierwszeństwo ma umowa, chyba że zapis dokumentu
gwarancyjnego jest dla Zamawiającego korzystniejszy.
12. Niezależnie od uprawnień gwarancyjnych, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§4
1 . Za dostawę przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
............................. zł brutto (słownie: ........................................................................................ •),
w tym......................... zł netto (słownie: ............................ .) i VAT .................... zł (słownie. .................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
w związku z realizacją umowy, w tym koszty wszystkich udzielanych gwarancji.
3. Wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer rachunku wskazany
na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczenie przez Wykonawcę i odbiór przez
Zamawiającego przedmiotu umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony, bez zastrzeżeń,
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w§ 2 ust. 9 i 10.
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KARY UMOWNE
§5
1. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a)

zwłokę w realizacji przedmiotu urnowy — tj. w dostarczeniu samochodu zgodnego z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i w niniejszej umowie, w
wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

b)

zwłokę w usunięciu wady dostarczonego samochodu albo w wymianie samochodu na
wolny od wad, w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

c)

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
w wysokości 10% ceny brutto, tj. w wysokości .................................................. zł;

d)

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada
Zamawiający, w wysokości 10% ceny brutto, tj. w wysokości .......................... zł.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% ceny
b r u t t o ,

t j .

w

w y s o k o ś c i

z ł ;

2. Pod pojęciem ceny brutto, należy rozumieć cenę brutto oferty, tj. wynagrodzenie wykonawcy,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Strony mają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ZMIANY UMOWY
§6

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści przedłożonej oferty w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia — ze
względu na działanie siły wyższej. Pod pojęciem „siły wyższej" rozumie się zdarzenie lub połączenie
zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie
mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku przez
Stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem.
3. Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie o faktyczny okres trwania okoliczności uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, spowodowanych działaniem siły wyższej.
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4. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest, aby ich konsekwencją
było zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 nie stanowi bezwzględnego zobowiązania
Zamawiającego do dokonania zmiany umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane z zachowaniem formy pisemnej —w
formie aneksu, pod rygorem nieważności.

7. Strony zobowiązują się do bieżącego wzajemnego informowania się o zaistnieniu zmian
o charakterze nieistotnym, w szczególności o:

1) zmianie osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń dot. wad przedmiotu umowy objętych
gwarancją i obsługi Zamawiającego w tym zakresie,
2) zmianie adresów stron umowy,
3) zmianie osób odpowiedzialnych za realizację umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§7
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 gdy dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
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publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

§8
L Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest
tel ................................................. e-mail: ...........................
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest

...................................... , tel. ............................................ e-mail: .................................

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z urnowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
2.

Wykonawca oświadcza, że przewiduje/ nie przewiduje* zlecanie podwykonawcom wykonania
części zamówienia, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie.

3.

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 — Szczegółowy opis przedmiotu umowy
Załącznik nr 2 — Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Załącznik nr 3 — SIWZ
Załącznik nr 4 — Oferta Wykonawcy

Wykonawca

Zamawiający
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