Załącznik nr 6 do SIWZ

MODR 29/2013

UMOWA Nr ........... - PROJEKT
zawarta w Warszawie w dniu ......................... 2014 r. pomiędzy:
Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa,
posiadającym nr NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820, reprezentowanym przez:
………………………… – Dyrektora/Z-cę Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
............................................................. z siedzibą przy ul. ............................................. w .........................,
wpisaną do ............................................................... prowadzonej przez ...................................... pod numerem
............................, w imieniu której działa(-ją):
1) .......................................................... – ..................................,
2) .......................................................... – ..................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w przeprowadzonym postępowaniu pod nr MODR 29/2013
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), została zawarta
umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, samochodów osobowych, z
obsługą serwisowa w okresie trwania gwarancji, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochody marki ……………, model ……………, rok
produkcji …………… − szt. 3, o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
Zamówienie będzie realizowane w terminie 90 dni od daty podpisania niniejszej umowy, t.j. do dnia
…………. .
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom świadczenia usług.
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu samochody z dokonanymi przeglądami
przedsprzedażowymi, co zostanie odnotowane w książkach gwarancyjnych samochodów. Koszty
przeglądów przedsprzedażowych pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwa homologacji, karty pojazdu, książki serwisowe,
instrukcje obsługi oraz książki gwarancyjne.
§4
Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest Pan/i
..................................., tel. ...................., fax .................... .
2. Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest Pan/i ....................,
tel: ...................., fax .................... .
1.

§5
1. Wykonawca oświadcza, że na dostarczone samochody udzieli następujących gwarancji:
a) mechanicznej – na okres ……………. lat,
b) na powłokę lakierniczą – na okres ……………. lat,
c) na perforację nadwozia (karoserii) – na okres ……………. lat,
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których bieg rozpoczyna się od dnia podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych.
Wykonawca wykonywał będzie przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji, zgodnie
z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji
obsługi.
Wykonawca zapewni świadczenie usług w autoryzowanych przez producenta pojazdów stacjach
obsługi na terenie całego kraju.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w ciągu 10 dni od chwili
zgłoszenia usterki lub awarii.
Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta.
Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu równoważny samochód zastępczy
na czas usuwania wad lub wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres jednego dnia.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie łączne brutto w
wysokości ………….......... zł (słownie złotych brutto: ………………………...…………….).
2. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze, które zostaną
dołączone do faktury.
3. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
1.

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne:
a) w razie opóźnienia w dostawie samochodów w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy
określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1.
2. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umowy.
§8
1. Wykonawca będzie polegać / nie będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
2. W przypadku korzystania z zasobów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów, że oddaje/oddają do dyspozycji
Wykonawcy niezbędne zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
3. Strony ustalają, że niżej wymienione części zamówienia wykonane będą przez Podwykonawcę
…………………………………… (zakres zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę
……………………………………………….).
§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów
mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 13
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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