Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - WZÓR UMOWY

-WZÓR UMOWYZawarta w dniu …………………. 2018 roku pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois
118 (NIP: 7272755012, REGON:100804793), zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym
przez:
………………………………… - ………………………………..,
a firmą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………….. - ………………………………..
§1
Przedmiot Umowy
1. Niniejsza Umowa została zawarta bez stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), z uwagi na brzmienie art. 4 pkt 8., zwanej
w dalszej części Umowy „Ustawą”.
2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca dokonuje sprzedaży i zobowiązuje się dostarczyć do
siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy samochód osobowy marki ……………………, model
…………………………, rok produkcji ……………………, zwany w dalszej części Umowy „samochodem” lub
„przedmiotem umowy”, a Zamawiający zobowiązuje się samochód ten kupić. Szczegółowy opis
techniczny samochodu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.1
3. Przedmiot umowy obejmuje również zarejestrowanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego
samochodu w Wydziale Rejestracji Pojazdów w Łodzi oraz sprzedaż pakietu ubezpieczenia
komunikacyjnego (OC, AC + Assistance, NNW, Autoszyby) na okres 12 miesięcy. Zakres ubezpieczenia
określony został w Załączniku nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne samochodu będą zgodne z ofertą złożoną
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania Ustawy na:
dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Znak sprawy: ZA/D/BU/057/18).
5. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy:
1) jest fabrycznie nowy,
2) jest jego własnością lub posiada upoważnienie do przeniesienia prawa własności na
Zamawiającego,
3) jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
4) nie jest obciążony prawami osób trzecich,
5) nie stanowi przedmiotu żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.

1

Szczegółowy opis techniczny samochodu sporządzony zostanie na etapie przygotowywania Umowy z wybranym Wykonawcą i będzie zgodny
z zapisami oferty.
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§2
Dostawa i Odbiór
1. Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do ………. dni od dnia zawarcia
Umowy tj. do dnia …………………. 2018 roku w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 – 15.00. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na co najmniej 24 godziny przed
planowaną dostawą samochodu.
2. Po zawarciu Umowy, a przed dostarczeniem samochodu wskazana przez Wykonawcę osoba
otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo w celu dokonania w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z zarejestrowaniem samochodu w Wydziale Rejestracji Pojazdów w Łodzi.
3. Po dokonaniu czynności związanych z rejestracją samochodu, Wykonawca zobowiązany będzie do
ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu.
4. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i będzie obejmował:
1) sprawdzenie samochodu po względem zgodności ze szczegółowym opisem technicznym
samochodu stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,
2) sprawdzenie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej,
3) przeprowadzenie jazdy próbnej.
5. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy:
1) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
2) książkę gwarancyjną,
3) książkę przeglądów serwisowych,
4) świadectwo homologacji samochodu,
5) dowód rejestracyjny,
6) dwa komplety kluczy,
7) polisę ubezpieczeniową,
8) prawidłowo wystawioną fakturę.
6. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z ofertą Wykonawcy lub, gdy
brak jest jednego z dokumentów (rzeczy), o których mowa w ust. 5, lub treść tych dokumentów nie
wyczerpuje warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami i ofercie
Wykonawcy, Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na
usunięcie wad lub braków jednak nie dłuższy niż 14 dni.
7. Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 5 spisany zostanie protokół odbioru, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 Umowy. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony
Zamawiającego jest Kierownik Zespołu ds. Administracji i Zamówień Publicznych lub osoba go
zastępująca wraz z jedną z niżej wymienionych osób:
1) Pan Wojciech Kubiak,
2) Pan Piotr Kroc,
3) Pan Łukasz Olesiński.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania czynności wystawienia faktury, rejestracji samochodu
oraz jego dostawy do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie do 2 dni następujących po
sobie. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być dokonane w ramach
jednego miesiąca kalendarzowego.
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§3
Gwarancja
1. Dostarczony w ramach niniejszej umowy samochód objęty jest gwarancją producenta:
1) mechaniczną bez limitu kilometrów - ……………….,
2) na powłokę lakierniczą - …………..,
3) na perforację nadwozia - ……………
2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru.
§4
Wynagrodzenie
1.

2.

3.

4.

5.

Całkowite wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu umowy wynosi ……………….. zł (słownie:
……………………), w tym cena samochodu …………………….. zł netto, plus podatek od towarów i usług
VAT (….%), tj. …….. zł, co daje łącznie kwotę brutto………….. zł (słownie: …………………..), oraz wartość
ubezpieczenia …………….. zł brutto (słownie: ………………………………….), zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia ……….. 2018 r.
Wskazane wynagrodzenie brutto jest ostateczne i obejmuje wszelkie inne koszty związane
z realizacją Umowy, w tym koszty dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie
koszty pochodne (między innymi: koszty rejestracji samochodu i transportu do siedziby
Zamawiającego, ubezpieczenie na czas transportu, zysk, rabaty, upusty, opłaty celne, podatki).
Wynagrodzenie za sprzedaż samochodu płatne będzie przelewem po podpisaniu protokołu odbioru
bez uwag przez obie Strony Umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury w formie pisemnej na rachunek bankowy w niej wskazany.
Zamawiający dokona zapłaty kwoty wynikające z zawartej Umowy ubezpieczenia samochodu
potwierdzonej stosowną polisą, bezpośrednio na konto wskazane przez Wykonawcę w polisie
ubezpieczeniowej lub innym dokumencie. Płatność nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
polisy w formie pisemnej przez Zamawiającego.
Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Kary umowne

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
przysługują kary umowne określone w ust. 2.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
2) w przypadku, gdy Zamawiający odmówił odbioru samochodu z przyczyn, o których mowa w § 2
ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia
w odniesieniu do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub braków,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 20 %
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całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Powyższy przypadek
nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1d Umowy.
3. W przypadku, gdy Zamawiający odmówił odbioru samochodu z przyczyn, o których mowa w § 2 ust.
6 Umowy, a Wykonawca nie usunął wad lub braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
i z tego powodu Zamawiający odstąpi od Umowy to skutki prawne i finansowego wynikającego
z dostawy samochodu i jego rejestracji oraz ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
4. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
§6
Odstąpienie od Umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia
od Umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli:
a) opóźnienie w terminach, o których mowa w §2 ust. 1 lub 6 przekroczy 10 dni,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny,
c) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub złożony wniosek
o ogłoszenie upadłości,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający bezpodstawnie nie
przystąpi do odbioru, odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać
złożone w terminie miesiąca od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających jego złożenie.
§7
Koordynowanie Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko

Telefon
kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

Telefon
kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

2) ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko

4

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - WZÓR UMOWY

§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie
z tym prawem.
2. Zmiany danych teleadresowych lub osób wskazanych do kontaktów pomiędzy stronami nie wymagają
sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązane są do informowania się nawzajem w formie
pisemnej o zmianach, które zaistnieją w tym zakresie w przeciwnym wypadku korespondencję wysłaną
z użyciem dotychczasowych danych uznaje się za skutecznie doręczona.
3. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis techniczny samochodu,
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………………………. z dnia ……… 2018 roku
-WZÓRPROTOKÓŁ ODBIORU
Miejscowość i data:
Pomiędzy:
Zamawiającym:

a:
Wykonawcą:

…………………………………………………………………..
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Dubois 118, 93 - 465 Łódź
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

Przedmiot odbioru:
Przedmiotem odbioru jest fabrycznie nowy samochód osobowy marki ………………………., model ……………………,
wersja wyposażenia ………………….., rok produkcji ……………………. , pojemność ………. cm3, kolor nadwozia
…………………., numer nadwozia (VIN) …………………, zgodnie z Umową nr ……………………… z dnia
……………………………………………
Wraz z samochodem Wykonawca dostarczył:
1) instrukcję obsługi w języku polskim TAK / NIE *
2) książkę gwarancyjną TAK / NIE *
3) książkę przeglądów serwisowych TAK / NIE *
4) świadectwo homologacji samochodu TAK / NIE*
5) dowód rejestracyjny TAK / NIE*
6) dwa komplety kluczy TAK / NIE*
7) polisę ubezpieczeniową TAK / NIE*
8) fakturę TAK / NIE*
Inne dokumenty:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Po sprawdzeniu dokonanej dostawy stwierdza się, że:
1) dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z zawartą umową TAK / NIE*,
2) dostawa pozostaje nieodebrana / odebrana*,
3) okres gwarancji biegnie od dnia ………………………….. 2018 roku.
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
W imieniu Wykonawcy

W imieniu Zamawiającego

* Niewłaściwe skreślić
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