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Załącznik nr 4
do propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych”

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w oparciu o wynik
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego, na zadania pn. „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu
osobowego dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Boguchwale” – Nr postępowania: ZG.261.04.2019.ZO.
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§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest
dostawa dwóch fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019 roku samochodów
osobowych, określonych w złożonej ofercie z dnia ………. 2019 r. tj.: marka …………..
model ……………, , o numerze nadwozia VIN* …………………, a Zamawiający zobowiązuje
się do zapłaty za wykonane zamówienie.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny
jest od wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz że nie toczy się
względem niego żadne postępowanie.
Odbiór samochodów osobowych potwierdzony zostanie protokołem odbioru
podpisanym przez:
………………………. – ze strony Zamawiającego
………………………. – ze strony Wykonawcy.
Ewentualne koszty transportu i ubezpieczenia samochodów na czas transportu
obciążają Wykonawcę.
§2
Warunki realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
wykonania zamówienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji zamówienia.
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru niezgodnego ze złożona ofertą i
wymaganiami Zamawiającego określonymi w SOPZ.
Termin realizacji przedmiotu umowy –………………………...
Dniem wykonania zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedłożony
przedmiot zamówienia jest obarczony wadą bądź wadami, dzień wykonania
zamówienia ulega przesunięciu o termin wskazany przez Zamawiającego celem
usunięcia wad przez Wykonawcę.

* nie dotyczy pojazdu, który zostanie dopiero wyprodukowany
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Cena, warunki płatności
Za dostarczone samochody osobowe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie……………………….. brutto (słownie:
………………………../100)
za
sztukę,
co
daje
łączną
kwotę
brutto
…………………………………..zł, (słownie: …………………………………../100).
Cena, o której mowa wyżej ustalona została przez Wykonawcę z uwzględnieniem
wszystkich warunków dotyczących wykonania zamówienia. Wynagrodzenie brutto,
o którym mowa wyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
zamówienia.
Ustalona w wyniku postępowania cena określona w ust. 1 pozostanie niezmieniona
do końca realizacji przedmiotu umowy.
Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie do 21 dni - licząc od dnia w
którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Adresem dla
doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, ul. Suszyckich 9, 36 – 040 Boguchwała.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru bez zastrzeżeń, o
których mowa w § 1 ust. 3 umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Należność Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem z rachunku Zamawiającego
na rachunek Wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę
złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu".

§4
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia
dodatkowego terminu, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z niżej wymienionych
okoliczności :
a) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami §1 umowy lub
załącznika nr 3 (oferowane parametry techniczne samochodu),
b) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3, a opóźnienie
przekroczy 7 dni kalendarzowych.
c) 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 dalsze wykonywania umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
§5
Kary umowne
1. Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w dostarczeniu i wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto zamówienia,
wskazanej w §3 za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto
zamówienia, wskazanej w §3 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad,
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c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia,
wskazanej w §3,
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określone w art.145 Pzp oraz
innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę
zobowiązań umownych, Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, wskazanej w §3.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy - na
zasadach ogólnych - przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli rzeczywista
wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego, w którym to
wezwaniu Zamawiający podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz nr
rachunku bankowego na który należy wpłacić karę - z zastrzeżeniem ust. 5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§6
Warunki gwarancji
Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego samochody osobowe są dobrej
jakości i pozbawiony są wad.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
a) na samochód osobowy na okres ……………….miesięcy,
b) na powłokę lakierniczą na okres …………… . miesięcy,
c) na perforację nadwozia na okres ………………. miesięcy,
zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach postępowania oraz ofercie, liczonej od
daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnego usprawnienia
samochodów poprzez ich naprawę, a w przypadku perforacji blach nadwozia,
poprzez naprawę lub wymianę elementów konstrukcyjnych lub elementów poszycia
nadwozia przez cały okres gwarancji.
W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu –
w szczególności niniejszej umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§7
Warunki ogólne
1. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy
należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie. W przypadku
wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty Wykonawcy i warunkami przeprowadzonego
postępowania.
2. Spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez
sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie realizacji
postanowień niniejszej umowy.
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4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich
okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej
umowy.
5. Strony zawierają umowę na czas określony. Umowa obowiązuje od dnia jej
podpisania przez strony umowy. Umowa wygasa (nie dotyczy gwarancji) jeśli
wystąpią łącznie wszystkie przesłanki, o których mowa niżej (termin wygaśnięcia
umowy):
a) zamówienie zostanie wykonane (§ 2 ust. 4);
b) Zamawiający zapłaci za wykonane zamówienie (§ 3 ust. 4 i 6).
6. Strony umowy mogą jednostronnie wypowiedzieć umowę przed terminem jej
wygaśnięcia, w trybie natychmiastowym, jedynie z ważnych przyczyn dotyczących
rażącego naruszenia bądź naruszania jej postanowień.
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko pisemnie, w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji
związanych z realizacją niniejszej umowy.
9. Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………………………………..

……………………………………………………..

