Zał. nr 5 do SIWZ
UMOWA
NA DOSTAWĘ SAMOCHODU SŁUŻĄCEGO
DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH KATEGORII B+E
PRAWA JAZDY
DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W PILE – wzór umowy

zawarta w dniu ……………2010 r. w Pile
pomiędzy:
WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Pile
ul. Lotnicza 6, 64 – 920 Piła
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Zbigniewa Przeworka
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
.…………………………………………..........................z siedzibą w ……………......................
przy ul. ………………………………………wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez …………………pod nr…………………/wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………………….., Wydział……………….. Gospodarczy pod nr
KRS…………………………………….., nr NIP…………………………… nr
REGON…………………………………………………………………… reprezentowanym
przez………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 4
września 2008r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655, Dz.
U. z 2008r. nr 171, poz.1058) została zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
samochodu służącego do przeprowadzania egzaminów państwowych kategorii B+E prawa jazdy.
2. Opis techniczny samochodu stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy. (zgodnie z ofertą)
3. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne samochodu są zgodne z ofertą złożoną do
przetargu i spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§2
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za przedmiot zamówienia opisany w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
kwotę brutto ………………………………………. (słownie: ………………………………………………………) w tym
podatek VAT ………...…………...
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) wartość samochodu,
2) wszelkie koszty transportu samochodu do siedziby Zamawiającego,
3) przeprowadzenie przeglądu samochodu przed dostarczeniem Zamawiającemu.
3.Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
………………………………………………………………….. w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę.
§3
WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego w terminie do dnia …………………….. 2010 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru samochodu i jego
przekazania.
3. Za termin przekazania samochodu rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie samochodu służącego do
przeprowadzania egzaminów państwowych kategorii B+E prawa jazdy.
5. Wykonawca wraz z samochodem przekaże Zamawiającemu:
1) karty gwarancyjne,
2) wykaz autoryzowanego punktu serwisowego oddalonego od miasta Piła max. 20 km
3) instrukcje obsługi samochodu w języku polskim,
4) dokumenty niezbędne do rejestracji.
§4
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje, że samochód będzie przygotowany do odbioru, będzie funkcjonalnie
sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udziela:
1/ ...........miesięcznej gwarancji na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów,
2/ ...........miesięcznej gwarancji na nadwozie
3/ ……......miesięcznej gwarancji na wady lakieru
od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi ………….. godz. licząc od momentu
zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiającego (pismem, telefonem, faksem) do
autoryzowanego punktu serwisowego.

4. Strony ustalają, że w przypadku zbycia samochodu na rzecz osób trzecich uprawnienia wynikające
z gwarancji i rękojmi za wady przejdą na nabywców.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z terminem dostawy samochodu określonym w § 1
ust. 1 z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary
umownej w wysokości 0,2 % ceny umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % ceny brutto
określonej w § 2 ust. 1 umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje
pozostałe zobowiązania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych z przyczyn określonych w pkt. 1 i 2.
4.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy
kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe
w związku albo na podstawie niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego i
Wykonawcy.
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