WZÓR
Umowa nr /OHP/2017/BAD
zawarta w dniu …………………………… r. w Warszawie
pomiędzy
Skarbem Państwa - Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą (00-349)
Warszawa, ul. Tamka 1, NIP: 5271118029, REGON: 007001280,
reprezentowanym przez …………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………..……….. z siedzibą w ……….. (00-000) przy ul.
……………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
………….. w …………….……. Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: ……………., NIP: ……………, REGON: ……………..
reprezentowaną przez ……………. ……………………
lub
……………………………, zamieszkałą/zamieszkałym:………………………………………
prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………, adres głównego
miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. …………………………………………..,
wpisaną/wpisanym do CEIDG NIP:……………………., Regon………………………………
reprezentowanym przez …………………….-……………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Umowa, zwana dalej „Umową”, nie podlega przepisom ww. ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego
w 2017 r., samochodu osobowego Minibus 9-osobowy

2.

Szczegółową specyfikację techniczną samochodu objętych Umową, określa załącznik nr 2
do Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że samochód posiada homologację dopuszczającą pojazd do
ruchu.
§2
Warunki realizacji

1.

Wykonawca zrealizuje umowę do dnia 30 listopada 2017 r.

2.

Wykonawca zapewni odbiór samochodu w Warszawie, w punkcie wyznaczonym przez
Wykonawcę.

3.

W terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed datą ostatecznego wydania przedmiotu
Umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o możliwości dokonania wstępnego
odbioru samochodu oraz odbioru kompletu dokumentów (w tym karty pojazdu),
niezbędnych do rejestracji samochodu we właściwym organie komunikacji oraz do
ubezpieczenia samochodu. Wstępny odbiór samochodu oraz kompletu dokumentów
zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru wstępnego, zaakceptowanym przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela
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Wykonawcy.
4.

Ostateczne wydanie samochodu (po jego rejestracji i ubezpieczeniu przez Zamawiającego)
potwierdzone będzie pisemnym protokołem odbioru ostatecznego, zaakceptowanym przez
osobę pełniącą nadzór nad umową ze strony Zamawiającego.

5.

Odbiór dokumentów oraz odbiór samochodu będzie realizowany w dni robocze,
w godzinach 9-14. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, określonych
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
90).

6.

Wykonawca w chwili ostatecznego wydania samochodu przekaże Zamawiającemu:
6.1 instrukcję obsługi samochodu (sporządzoną w języku polskim),
6.2 kartę gwarancyjną samochodu (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego
kraju),
6.3 2 komplety kluczyków do samochodu,
6.4 atestowaną gaśnicę o wadze środka min. 2 kg
6.5 apteczkę pierwszej pomocy,
6.6 trójkąt ostrzegawczy,
6.7 kamizelkę odblaskową,
6.8 podnośnik oraz klucz do kół,
6.9 kliny pod koła.

7. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy do czasu
ostatecznego odbioru dostarczonego samochodu przez Zamawiającego. Odpowiedzialność
Wykonawcy za ewentualne szkody, trwa do momentu jego ostatecznego odbioru przez
Zamawiającego.
8. Przed podpisaniem protokołu odbioru wstępnego i ostatecznego, osoba pełniąca nadzór nad
umową po stronie Zamawiającego, ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej
zgodności z umową oraz pod względem ewentualnych usterek lub wad.
9. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru samochodu z powodu wad (samochód posiadający
wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, został wydany niekompletny, nie
posiada użyteczności zgodnie z przeznaczeniem) lub niezgodności z umową (samochód nie
odpowiada opisowi podanemu w załączniku do umowy, brakuje dokumentów i
akcesoriów, o których mowa w § 2 ust. 6), nie sporządza się protokołu odbioru, a
przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie
oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do odbieranego samochodu.
10. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 9 wystąpi pierwszy raz, Zamawiający naliczy karę
umowną, o której mowa w § 6 ust. 2 i ustali z Wykonawcą nowy termin odbioru
samochodu. W przypadku upłynięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zapłaci także
karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1.
11. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 9 wystąpi po raz drugi, Zamawiający może odstąpić
od umowy (w terminie 10 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia wadliwego
samochodu lub niezgodnego z umową po raz drugi, złoży pisemne oświadczenie o
odstąpieniu od umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczy Wykonawcy
karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3. W przypadku upływu terminu realizacji umowy,
Wykonawca zapłaci także karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3.
12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu przechodzą na
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
§3
Nadzór nad umową
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
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1.1 Ze strony Wykonawcy – ………… nr telefonu: ………….. faksu: …………….
adres e-mail:……………..
1.2 Ze strony Zamawiającego – …………. nr telefonu: 22 ……… faksu: 22 578 47 77
adres e-mail: ………………………
2. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy, o której mowa w ust. 1 będzie
odbywać się poprzez pisemne pod rygorem nieważności zgłoszenie. Zmiana ta nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wykonawca z tytułu wykonania umowy otrzyma łączne wynagrodzenie brutto
………………..zł (słownie:………………………………………), w tym 23 %VAT.
2. W wartości podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierają się wszystkie opłaty związane
z realizacją przedmiotu umowy.
3. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 15 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane protokoły odbioru ostatecznego, przez
osoby upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.
5. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
8. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej
wysokości.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającą z realizacji Umowy
oraz na dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej skutkującej zmianą wierzyciela lub
obrotem wierzytelnościami.
§5
Gwarancja
1.

Na przedmiot umowy Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, udziela gwarancji
mechanicznej na okres …… miesięcy bez limitów kilometrów, licząc od daty podpisania
protokołu odbioru ostatecznego.

2.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 2 lat od daty podpisania
protokołu ostatecznego bez uwag Zamawiającego.

3.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisana protokołu odbioru
ostatecznego bez żadnych uwag przez osoby sprawujące nadzór nad Umową ze strony
Wykonawcy i Zamawiającego.

4.

Pozostałe warunki serwisu i gwarancji udzielone Zamawiającemu są integralnym
składnikiem umowy.

5.

Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz
z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie
z zaleceniem producenta pojazdu. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w
autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki samochodu.

6.

Serwis samochodu będzie realizowany przez autoryzowany serwis producenta samochodu.

7.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
dostarczonego samochodu, w szczególności jakąkolwiek niezgodność z warunkami
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niniejszej umowy.
8.

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części w okresie gwarancji.

9.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki samochodu, Wykonawca
przystąpi do jej usunięcia następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia reklamacji
(przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 telefonicznie, faksem,
e-mail). Wykonawca dokona naprawy i wymiany części w Autoryzowanej Stacji Obsługi
producenta samochodu, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych liczonych
od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku nie przystąpienia do naprawy lub wymiany
części w terminie 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy
i wymiany części na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje również
prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa § 6 ust. 5.

10.

W razie, gdy naprawa samochodu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, okres
gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

11.

Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać
go Zamawiającemu. Protokół musi zawierać, co najmniej określenie wykonanych
czynności, uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów i
dokonanych napraw.

12.

Wszystkie części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej, objęte będą 24
miesięcznym okresem gwarancyjnym.

13.

W dniu przekazania samochodu do Autoryzowanej Stacji Obsługi, na czas naprawy
gwarancyjnej lub przeglądu serwisowego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu
samochód zastępczy tej samej klasy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. W razie
niedostarczenia przez Wykonawcę samochodu zastępczego, Zamawiający ma prawo do
wynajęcia samochodu, a kosztem wynajęcia samochodu oraz jego transportu do siedziby
Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również
prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust 6

14.

Gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym
samochodem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania samochodu, gwarancja
przechodzi na nowego właściciela.
§6
Kary umowne

1.

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, za niedotrzymanie terminu realizacji
Umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

2.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy od Zamawiającego, określonego
w § 4 ust 1 niniejszej umowy, za pierwszą dostawę samochodu/samochodu niezgodnych z
Umową lub wadami, zgodnie z § 2 ust 10.

3.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust 1 Umowy, w przypadku
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, za:
3.1 dwukrotną dostawę samochodu/samochodu z wadami, zgodnie z § 2 ust 11,
3.2 dwukrotną dostawę samochodu/samochodu niezgodnego z Umową, zgodnie z § 2
ust 11,
3.3 przekroczenie terminu realizacji powyżej 21 dni kalendarzowych.

4.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10%
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wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust 1 Umowy,
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5.

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy
dzień roboczy opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii lub usterki samochodu
w ramach naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 5 ust 9.

6.

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy
dzień kalendarzowy opóźnienia w udostępnieniu, na czas naprawy lub przeglądu
serwisowego samochodu zastępczego, o którym mowa § 5 ust 13.

7.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne na zasadach ogólnych.

8.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

9.

Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego
tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku
temu podstawy.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy

1.

Przed podpisaniem
Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę w wysokości …………. zł (słownie:
………) ważne od dnia zawarcia Umowy, na poczet należytego wykonania Umowy.

2.

Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy.

3.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.

4.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie może
zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

5.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§8
Zmiany Umowy

1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, gdy w szczególności:
1.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w tym nastąpi zmiana obowiązującej
stawki podatku VAT, która będzie powodowała zmianę Ceny Umowy);
1.2. W takim wypadku Strony uzgodnią zmiany Umowy wymuszone nowymi
przepisami;
1.3. Zmiana Ceny Umowy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,
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o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. powyżej;
1.4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. powyżej cena netto Umowy
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów;
1.5. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony. o ile nie ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy do
charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, zmiana nie wprowadza warunków,
które gdyby były przyjęte w postępowaniu powodowałaby możliwość ubiegania się
o zamówienie innych podmiotów lub też przyjęto by ofertę innej treści, nie narusza
równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść Wykonawcy, nie rozszerza i nie
zmniejsza zakresu świadczenia i zobowiązania wynikającego z Umowy i nie polega
na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, poza przypadkami o których mowa w Kodeksie Cywilnym;
1.6. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. W takim przypadku Strony
ustalą zasadność i możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas
faktycznego wstrzymania realizacji ze względu na zaistnienie zdarzeń o charakterze
siły wyższej;
1.7. dostawa samochodu lub jego składowych okaże się niemożliwa
z obiektywnych powodów, np. z powodu zakończenia produkcji Samochodu i
braku jego dostępności na rynku po dacie wejścia w życie Umowy. W takim
przypadku Wykonawca, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, może dostarczyć
inny samochód o parametrach nie gorszych oraz cenie nie wyższej niż określona w
Umowie;
1.8. zaistnieją powody operacyjne bądź niezależne od Zamawiającego związane
z brakiem dostępu do miejsca dostawy, których skutkiem będzie opóźnienie lub
niemożność wykonania dostawy mającej na celu realizację Umowy.
2. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§9
Postanowienia końcowe
1.

Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie
w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu
sprawa podlegać będzie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4.

Załączniki stanowią integralną część Umowy.

5.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
Załączniki:
1. Dokument rejestrowy Wykonawcy;
2. Opis Przedmiotu Zamówienia;
3. Oferta Wykonawcy;
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4. Protokół odbioru.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

………………….…….

………………….…….
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