UMOWA Nr WZP.2517.....2014
W dniu ........... 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok,
zwanym dalej „Zamawiającym - Kupującym” reprezentowanym przez:
Dyrektora

- Józefa Władysława Sulimę

przy kontrasygnacie
Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Głównego Księgowego

- Anny Felińskiej

a ....................................................... w .............................. z siedzibą przy ul. .....................,
zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez:
............................

- .............................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907z późn. zm./, zawarto umowę następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego –
Kupującego przez Sprzedającego 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów
patrolowo - dostawczych (rok produkcji 2014) marki ………………, zgodnie z
przedłożoną ofertą, o parametrach technicznych określonych w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wraz z:
1) wykazem stacji serwisowych na terenie woj. podlaskiego
2) wypełnioną książką gwarancyjną,
3) instrukcją obsługi w języku polskim,
4) ważnym świadectwem homologacji umożliwiającym rejestrację.
Termin realizacji zamówienia
§2
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§3
1. Zamawiający - Kupujący dokona odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.
2. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia, zwrotu i wymiany wadliwego pojazdu i
pokrycia kosztów transportu z tym związanych.
3. Reklamacje Zamawiającego - Kupującego załatwiane będą w terminie 14 dni licząc od
daty zgłoszenia.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
§4
1. Za odebrany przedmiot zamówienia Zamawiający - Kupujący zapłaci wynagrodzenie
zgodnie z przedłożoną ofertą w kwocie:
…………….. zł + 23 % VAT tj. …………. zł = …………. zł (brutto)
(słownie: ………… …………złotych /100 w tym podatek VAT).
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2. Ustala się, że zapłata za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie
otrzymanej faktury.
3. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
- Kupującego na wskazany w niej numer rachunku bankowego Sprzedającego.
4. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy,
o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w
zakresie dostaw objętych niniejszą umową.
5. Zamawiający - Kupujący jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
542-25-66-904 i upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.
§5
Zmiany do umowy
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/ Sprzedawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych,
2) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
3) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po
akceptacji Zamawiającego;
4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Sprzedawcy skutkujące
niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia;
2. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Sprzedawca, przedkłada wniosek
Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej
zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Sprzedawcę i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Kary umowne
§6
1.

Sprzedawca zapłaci kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Kupującego oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Kupującego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,
2)
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, pojazdów niedostarczonych za każdy dzień opóźnienia liczony od
dnia następnego po upływie terminu przewidzianego na dostarczenie przedmiotu
zamówienia, określonego w § 1.
2) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. 1
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 4 ust. 1,
3) w innych niż określone w pkt. 1 i 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego (brutto), określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający - Kupujący zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego (brutto) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Zamawiający - Kupujący może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego
Sprzedającemu.
Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.

§7
Podwykonawcą dostaw w zakresie: ……………………. jest ……………..….……….
Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Sprzedawcę osobie trzeciej w
zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
Sprzedawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Sprzedawcy wobec Zamawiającego.
Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od realizacji umowy

§8
1. Zamawiający - Kupujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w szczególności w
przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
2. Przez rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy rozumieć należy w szczególności:
1) dostarczenie przedmiotu zamówienia nie spełniającego wymagań aktualnie
obowiązujących polskich norm jakościowych.
3. Zamawiającemu - Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą w
szczególności w przypadku, gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy.,
2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w
takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
4. Uprawnienia określone w ust. 3 przysługują Zamawiającemu - Kupującemu niezależnie od
tego, czy skorzystał on z prawa dochodzenia kar umownych.
5. Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający - Kupujący ogłasza likwidację lub rozwiązanie firmy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od powzięcia informacji
o okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia.
Gwarancja
§9
1. Sprzedający udziela Zamawiającemu - Kupującemu ….. miesięcznej gwarancji
mechanicznej na przedmiot zamówienia. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru
pojazdu.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie zamówienia,
Zamawiający - Kupujący zawiadamia Sprzedającego o powstałych wadach, a Sprzedający
zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i
bezpłatnego usunięcia.
Odpowiedzialność stron umowy
§10
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.
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§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Postanowienia końcowe
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zamawiającego – Kupującego.
§ 14
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- oferta Sprzedającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
Sprzedającemu i Zamawiającemu- Kupującemu.
Zamawiający - Kupujący

Sprzedający
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