Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy: ZP/17/2017
UMOWA NR
W dniu ….…………………………. 2017 roku w Warszawie w rezultacie dokonania przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch pojazdów
osobowych klasy C” (nr postępowania ZP/17/2017) na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Szefem Agencji Wywiadu
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 55, REGON: 015179898, NIP: 521- 319- 85-08,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu, którego działa:
……………………………………………………………………………………..,
a
……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………..…………
……………………………..….………. ul. …………………………… wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… pod
nr …………………..., NIP ….……………….., REGON ………………, zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..……………………….,
………………………………………………………………………………………………
łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”,
zawarta została umowa następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie dwóch pojazdów
osobowych klasy C, zwanych w dalszej części umowy „Pojazdami”, zgodnie ze złożoną
przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik do umowy, o wymaganiach technicznych
i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (nr sprawy ZP/17/2017).

1.

2.
3.
4.

§ 2.
Wykonawca dostarczy Pojazdy, o których mowa w § 1, na własny koszt
do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Miłobędzkiej 55,
w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.
Przygotowane do odbioru Pojazdy będą miały wykonane przez Wykonawcę przegląd
przedsprzedażny, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
O dokładnym terminie dostarczenia Pojazdów Wykonawca zawiadomi telefonicznie
lub pisemnie Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z dostarczeniem Pojazdów do
momentu odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
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§ 3.
Po dostarczeniu Pojazdów Zamawiającemu, Strony umowy potwierdzą, w formie
pisemnego protokołu, ich zgodność ze złożoną przez Wykonawcę ofertą,
z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Pojazdy
są niezgodne ze złożoną ofertą, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni
kalendarzowych, od dnia stwierdzenia powyższej niezgodności, do jego dostarczenia
zgodnie ze złożoną ofertą na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
Potwierdzenie dostarczenia Pojazdów zgodnych ze złożoną ofertą następuje
w formie dodatkowego protokołu podpisanego przez Strony umowy.
Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą przekroczyć terminu realizacji
przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1.
Wykrycie wad lub usterek w Pojazdach po dokonaniu odbioru nie pozbawia
Zamawiającego uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia od
Wykonawcy roszczeń z tego tytułu na zasadach ogólnych.
Ze strony Zamawiającego do sprawdzenia zgodności dostarczonych Pojazdów
ze złożoną ofertą oraz do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2,
są uprawnieni:
a) …………………………….., tel. 22……………, fax 22 640-55-95,
b) ……………………………., tel. 22 ……………, fax 22 640-55-95.
Ze strony Wykonawcy za realizację umowy, do sprawdzenia zgodności
dostarczonych Pojazdów ze złożoną ofertą oraz do podpisania protokołów, o których
mowa w ust. 1 i 2, są uprawnieni:
a) …………………………….., tel. ……………, fax ……………………….,
b) ……………………………., tel. ……………, fax ………………………..

§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto ……………….. zł (słownie złotych:
………………………………………………), w tym podatek VAT.
2. Cena jednostkowa Pojazdu, określona przez Wykonawcę w ofercie
z dnia …………… 2017 r. jest stała i nie ulega zmianie w czasie obowiązywania umowy.
§ 5.
Do każdego z Pojazdów Wykonawca dołączy:
1. książkę gwarancyjną;
2. instrukcję obsługi pojazdu;
3. wyciąg ze świadectwa homologacji;
4. kartę pojazdu, wykaz wyposażenia oraz inne dokumenty związane z dodatkowym
wyposażeniem.
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§ 6.
Wykonawca zapewnia, iż Pojazdy określone w § 1 są wolne od wad fizycznych
i prawnych oraz że spełniają warunki techniczne, o których mowa w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, j.t.).
Na sprzedane Pojazdy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na zasadach
określonych przez producenta w ofercie, w wymiarze co najmniej:
1) gwarancja mechaniczna …………….………;
2) na powłokę lakierniczą ………..……………;
3) na perforację nadwozia ………..………......,
której bieg rozpocznie się z dniem podpisania przez Strony umowy protokołu
dostarczenia Pojazdów, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 lub 2.
Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, o której mowa w ust. 2, do montażu
w Pojazdach środków łączności radiowej i innego specjalistycznego wyposażenia.
Szczegółowe warunki gwarancji określa książka gwarancyjna dostarczona przez
Wykonawcę Zamawiającemu wraz z Pojazdami.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej Pojazdu lub dostarczenia
Pojazdu wolnego od wad w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, jeżeli wady
te ujawnią się w okresie gwarancji.
Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwości dotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 5, Wykonawca zaproponuje inny termin, który wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego i zapewni w tym terminie samochód zastępczy.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w Pojeździe, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią
się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie
od uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 7.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) niedostarczenia przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.;
2) niedostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do dnia 20 grudnia 2017 r.;
3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, na zasadach i warunkach określonych w art. 145 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od umowy wraz z podaniem uzasadnienia następuje w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i będzie przysługiwać Zamawiającemu:
1) w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia przez Zamawiającego informacji
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach,
o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2
uważane będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
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i będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

§ 8.
Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego
przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu
Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony umowy protokół,
o którym mowa w § 3 ust. 1. Do faktury załącza się protokół.
W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca wystawi fakturę
po podpisaniu dodatkowego protokołu. Do faktury załącza się protokoły, o których
mowa w § 3 ust. 1 i 2.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 9.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu
przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, o którym
mowa w § 2 ust. 1,
Jeżeli wartość wyrządzonej szkody z tytuły niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przekracza wartość naliczonych kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych,
przewidzianych w niniejszej umowie z należnego mu wynagrodzenia.
§ 10.
Strony ustalają, iż zachowają w poufności wszelkie informacje dotyczące aspektów
technicznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych uzyskane o drugiej Stronie.
Strony zobowiązują się wzajemnie do:
1) wykorzystania informacji, o których mowa w ust. 1, jedynie w celach niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy;
2) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób
uzyskujących informacje nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno
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w całości jak i w części, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego
upoważnienia od Strony, od której informacja lub źródło informacji pochodzi;
3) ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1, jedynie tym pracownikom
i współpracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko
w zakresie, w jakim odbiorca tych informacji musi mieć do nich dostęp
w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie pozyskanych przez Wykonawcę,
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, informacji w jakiegokolwiek
rodzaju materiałach marketingowych, ani też prezentowania w prasie, radiu,
telewizji, Internecie, itp.
§ 11.
Zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej
nowych postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Załącznik – kserokopia oferty Wykonawcy z dnia …………………

……………………………
ZAMAWIAJĄCY

………………………………
WYKONAWCA
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