Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-01/2014

U M O W A Nr ………..
NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA
SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

zawarta w dniu ............................ 2014 r., pomiędzy:
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, ul. Farmaceutów 2,
31-463 Kraków
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
…………………………………………………………………….....................................................
Nr KRS: 0000409069
NIP: 675 147 1536
REGON: 122492939
a : ………………………………………………………………………………………..……...
ul: …………………………..…-…….…………., tel. …………….., fax. ……………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………….
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
zarejestrowaną w: ..............................
NIP: …………………………………
REGON: ……………………………
PESEL: ……………………………..

§1
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.).
§2
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2014 r.
samochodu 9-cio osobowego marki ……………………… model ……………, o parametrach technicznych
i wyposażeniu zgodnych z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
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2.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest

wolny od

wad fizycznych i prawnych,

uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
§3
1.

Termin realizacji umowy ustala się na 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.

Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu z powodu zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej
realizację postanowień umowy. W tej sytuacji strony sporządzą aneks do umowy przedłużający okres
realizacji umowy o czas wstrzymania dostaw. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek siły wyższej.

3.

O gotowości przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na 2 dni
robocze przed terminem odbioru.

4.

Przekazanie przedmiotu umowy odbędzie się, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w punkcie sprzedaży
Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego, bądź miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wskazanym przez Wykonawcę.

5.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, wraz z pełną
dokumentacją tj. karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji, książka gwarancyjna,
instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na rzecz Zamawiającego umowy ubezpieczenia dostarczonego
samochodu na okres 12 miesięcy na pełną jego wartość brutto, obejmującej ubezpieczenie OC, AC, NNW i
Assistance w ruchu krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. Polisa
ubezpieczeniowa stanowi załącznik do protokołu odbioru.

7.

Odbiór dostawy potwierdzi podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez obie strony protokół zdawczo –
odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek
samochodu będącego przedmiotem dostawy lub braku pełnej dokumentacji, Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy termin na usunięcie usterek lub uzupełnienie dokumentów. Dniem odbioru jest dzień usunięcia
wad lub uzupełnienia dokumentów.
§4

1.

Wykonawca może zlecić wykonanie czynności będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, pod
warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania i że zawarł w ofercie
oświadczenie, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) oferowanego
zamówienia:

2.

…………………..…
……………………..
……………………..
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których wykonanie
powierzył Podwykonawcom.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące
Podwykonawców.
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4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych
z Podwykonawcami.

5.

Realizacja

przedmiotu

umowy

przy

udziale

Podwykonawców

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
§5
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ................. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………...…..…)
w tym podatek VAT.

2.

Cena jednostkowa za dostawę samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1, wynosi ………………… zł brutto.

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
zamówienia, w tym koszt rejestracji i koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy, co
oznacza, iż Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia z tego
tytułu.

4.

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy, a
podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o których mowa w § 3 ust. 7, podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.

Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6

1.

Wykonawca udziela gwarancji bez limitu kilometrów na dostarczony przedmiot umowy, liczonej od dnia
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego na okres:
1) na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne (zwana „gwarancją mechaniczną”) –
…………… miesiące,
2) na perforację blach nadwozia – ……….. miesięcy,
3) na powłokę lakierniczą – …………. miesięcy,
4) na opony – ………… miesiące,
5) na szyby – …………. miesiące.

2.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać usterki i awarie do 48 godzin od
zgłoszenia przez Zamawiającego, a także w przypadku naprawy trwającej dłużej niż dwa dni, podstawienia
bezpłatnego samochodu zastępczego o parametrach technicznych i wyposażeniu nie gorszych niż samochód
będący przedmiotem niniejszej umowy.

3.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wad (usterek) w wyznaczonym terminie,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad (usterek) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest
pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentu zapłaty.
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4.

Wykaz autoryzowanych serwisów obowiązanych do wykonywania napraw gwarancyjnych samochodu na
koszt Wykonawcy zostanie dołączony do dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 3.
§7

1.

Strony zgodnie ustalają następujące kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1, w razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w razie opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin dostawy, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy;
b) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego
przez Zamawiającego;
c) w razie opóźnienia w podstawieniu bezpłatnego samochodu zastępczego o parametrach
technicznych i wyposażeniu nie gorszych niż samochód, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od trzeciego dnia od
przyjęcia samochodu do naprawy.

2.

Zamawiający ma prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, gdy poniesiona szkoda
przewyższy zastrzeżone kary lub szkoda będzie skutkiem zdarzenia nie objętego karą umowną.

3.

Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§8

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku opóźnienia w
wydaniu przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1.

2.

W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 (art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
§9

1.

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji,
jakie uzyskali w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy,
co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez
drugą Stronę.

2.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem
lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować
jako poufną.
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3.

Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie,
bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
§ 10

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu
siedziby Wykonawcy, a także adresów zamieszkania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
lub wspólników spółek osobowych w okresach: obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie
zakończonych rozliczeń umownych, pod rygorem uznania za doręczoną, korespondencji kierowanej na ostatni
adres podany przez Wykonawcę.
§ 11
1.

Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie Strony.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadku działania siły wyższej;
2) zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla
Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów mających wpływ na cenę
brutto;
3) zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla
Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona
korzystna dla Zamawiającego;
4) zmiana danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian
organizacyjnych.

4.

Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 13
W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na drodze polubownej
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
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§ 14
1.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiający.

2.

Załączniki do umowy stanowią:
1)

Załącznik nr 1 – Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).

2)

Załącznik nr 2 – Kserokopia Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawcy (wg Załącznika nr 5 do
SIWZ).

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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