
 ZP/376/.../20

Umowa nr …./2020

(dostawa 1 samochodu osobowego elektrycznego do przeprowadzania egzaminów państwowych na
kategorię B)

zawarta w dniu ….............. 2020 r., w Słupsku, pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku, z siedzibą przy ul. Mierosławskiego 10, 

działającym na podstawie Zarządzenia nr 26/98 Wojewody Słupskiego z dnia 20 kwietnia 1998 roku w

sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, NIP: 839-25-19-119, Regon 770944590,

reprezentowanym przez:

Piotra Tomaszewskiego – Dyrektora,

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

…..............

z siedzibą w …........., przy ul. ….........................

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej …...... / Rejestru Sądowego pod

numerem  KRS:  …........................,  wpisaną  w  Sądzie  ….................,  NIP:  …..................,  Regon:

…...................... 

reprezentowaną przez:.

…............... – …............

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r., poz.

1843,  z  późn.  zm./  w  trybie  rozeznania  cenowego  na  podstawie  art.  4,  pkt  8  (znak  postępowania:

BP/11/2020) została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt.  fabrycznie nowego samochodu osobowego  …..................,

wyprodukowanego  w  2020  roku,  przeznaczonego  do  przeprowadzania  egzaminów  państwowych  na

prawo jazdy kategorii B, z wyłączeniem montażu okablowania i urządzeń rejestracji przebiegu egzaminu

państwowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.

2. Oferta z dnia …................... stanowi podstawę sporządzenia niniejszej umowy i jej postanowienia będą

egzekwowane przy realizacji umowy przez Zamawiającego.

3. Samochód dostarczany to: ….....................

4. Integralną część umowy stanowi szczegółowy opis techniczny samochodu (załącznik nr 1).
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§ 2

Termin dostawy – kryterium oceny ofert 10%

1.  Wykonawca  dostarczy  pojazd  spełniający  warunki  techniczne  określone  w  opisie  przedmiotu

zamówienia w terminie ….................dni (licząc od dnia podpisania umowy do dnia dostawy pojazdu

do WORD).

2. Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby WORD Słupsk na swój koszt i ryzyko. Koszt dostarczenia

samochodu uwzględniony został w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 umowy. Samochód posiada

pełną  dokumentację  pojazdu  /m.in.  Kartę  pojazdu,  świadectwo  homologacji,  książkę  gwarancyjną,

instrukcje obsługi itp./

3.  Wykonawca przeprowadza badanie techniczne potwierdzające, że dostarczony samochód dla WORD

jest przystosowany i oznakowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii

B.

4.  Odbiór  pojazdu  nastąpi  przez  uprawnionego  pracownika  WORD  Słupsk  na  podstawie  protokołu

zdawczo-odbiorczego.

Protokół odbioru podpisany zostanie przez obie strony – Zamawiającego i Wykonawcę. 

Wykonawca  wyznacza  do  współpracy  z  Zamawiającym  -  Grzegorz  Głuszek,  nr  tel.  730  935  518

grzegorz.gluszek@igmarad.pl

Do odbioru Zamawiający wyznacza  Pana …..........,  nr  tel:  …..................,  adres poczty  elektronicznej:

…......................

5. Wraz z dostawą pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do samochodu:

 wyciąg ze świadectwa homologacji,

 kartę pojazdu,

 zaświadczenie  o  pozytywnym  wyniku  badania  technicznego  przeprowadzonego  przez  stację

kontroli  pojazdów  w  zakresie  spełniania  dodatkowych  warunków  dla  pojazdu  do  egzaminu

państwowego kat. B,

 instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia,

 książkę gwarancyjną,

 2 komplety kluczyków.

§ 3

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udzieli gwarancji na nowy samochód i obejmuje ona:

- zgodnie z zakresem dealera

2.  W przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wad  jakościowych  w  dostarczonym  przedmiocie

Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznej  wymiany  wadliwego  egzemplarza  na  własny

koszt.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych w częściach dostarczonego

przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznej  wymiany  wadliwego  elementu

egzemplarza na własny koszt.
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3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich awarii  zgłoszonych

przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych, liczonych (pn-pt, z wyjątkiem

niedziel i  dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili  dostarczenia samochodu do autoryzowanej stacji

serwisowej. Usunięcie awarii w terminie powyżej 4 dni roboczych skutkować będzie zobowiązaniem do

pokrycia  kosztów za  wynajem samochodu  kat.  B  od  innego  podmiotu  przez  Wykonawcę.  Powyższe

postanowienia  nie  mają  zastosowania  do  awarii  będących  następstwem  nieprawidłowej  eksploatacji

pojazdu przez użytkownika.

4.  Wykonawca  zapewni  obsługę  w  autoryzowanej  stacji  serwisowej  zlokalizowanej  w  odległości  nie

większej  niż  150  km  od  siedziby  WORD  w  Słupsku.  Usługa  serwisowa  realizowana  będzie  w

…..................

5.  Zgłoszenie  awarii  przez  Zamawiającego  następuje  telefonicznie  pod  nr  tel.  ….........  lub  pisemnie

(dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną) …........................

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie prace, szkody i straty, które spowodował w czasie

realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

7.  W  okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  udzieli  opustu  na  materiały  i  usługi  w  zakresie  serwisu

gwarancyjnego i wszelkich innych prac zleconych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy (np. napraw)

w wysokości ….............................

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za dostawę 1 egzemplarza samochodu, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci …............ zł brutto

słownie: …........... (w tym …........ % stawka podatku VAT, netto – …............ zł).

2.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  obustronnie  podpisany  protokół  odbioru  końcowego

przedmiotu umowy potwierdzający, że przedmiot dostawy jest zgodny z wymogami Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona zapłaty po prawidłowym wykonaniu przedmiotu dostawy, w terminie 21 dni od

daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury,  przelewem  na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  w

fakturze.

4.  Powyższa  cena  obejmuje  wszelkie  koszty,  które  Wykonawca  poniesie  przy  realizacji  przedmiotu

umowy. 

§ 5

Obowiązki dostawcy

1. Terminowa realizacja dostawy.

2. Dostarczenie  wraz  z  samochodem wszelkich  wymaganych  dokumentów  i  innej  dokumentacji

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

3. Przeniesienie na Zamawiającego prawa własności samochodu, o którym mowa w § 1 umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną

własność i jest wolny od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie jest

przedmiotem żadnego postępowania, ani zabezpieczenia.

3



§ 6

Kary umowne

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci: 

 za opóźnienie w zapłacie za przedmiot umowy – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach

handlowych za każdy dzień opóźnienia.

2.  WYKONAWCA zapłaci karę umowną:

 za  odstąpienie  od umowy  wskutek  okoliczności  leżących  po stronie  WYKONAWCY w wysokości

3.000 zł, 

 za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 100 zł  za każdy

dzień zwłoki;

 100 zł  za każdy dzień zwłoki  w wykonaniu zobowiązań nałożonych  na Wykonawcę w umowie  w

trakcie  jej  trwania,  liczonych  od  daty  niedotrzymanego przez  Wykonawcę terminu  wyznaczonego

przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania do daty ich faktycznego wykonania.

3.  Niezależnie  od  zapłaty  kar  Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  od  Wykonawcy  odszkodowania  na

zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdują polubownego

rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy rzeczowo Sąd w Słupsku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego przy

jednoczesnym  przestrzeganiu  postanowień  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień

publicznych.

§ 8

Zmiany lub uzupełnienia

1.  Wszelkie  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  przy

uwzględnieniu treści art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, jak i po stronie Wykonawcy,

w tym podwykonawców;

b) zmiany danych teleadresowych; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy;

d)  gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można

usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
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e)  zmiany terminu dostawy pojazdu – w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie

będzie możliwe zachowanie terminu określonego w umowie.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca

zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później  niż 3 dni od zaistnienia wyżej  wskazanych przyczyn,

poinformowania  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i  wystąpienia  z  wnioskiem  o  dokonanie  zmian  w

przedmiotowej umowie.

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są

zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

5.  Zmiana  niniejszej  umowy  może  nastąpić  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności  takiego

oświadczenia.

§ 9

Forma umowy

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  po  jednym  dla  każdej  ze  stron.

Wszystkie egzemplarze maja taką samą moc prawną.

§ 10

Dostawca nie sceduje, całości ani części Umowy, ani wynikających z niej korzyści czy praw, ani nie zleci

dostawy całości, ani części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11
Odstąpienie od umowy

Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  realizacji  niniejszej  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć przy zawieraniu umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia takiej sytuacji.

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- opis techniczny oferowanego przedmiotu umowy

   ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA

............................................... .............................................
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