Projekt umowy
UMOWA NR WOU.DO/272/ ... /2018/DT
z dnia ................ 2018r.
We Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu /kod: 50-141/ przy pl. Nowy Targ 1-8,
NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez:
Ryszarda Krawczyka – Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu
(działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 31/II/08 z dnia 8 lutego 2008r.
udzielonego przez Prezydenta Wrocławia),
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia,
zwaną „Zamawiającym ”
a
........................................................................................................................
zwaną/zwanym „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „stronami”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
(ZP/PN/......./2018/WOU), zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), została zawarta
umowa o następującej treści:
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PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu
osobowego z napędem hybrydowym marki .................. model ...................
jak w zał. 1 do umowy.
Szczegółowe wymogi, parametry techniczne oraz zestawienie wyposażenia
nabywanego samochodu zostały określone w załączniku nr 1.1 stanowiącym
integralną część umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna
się od daty odbioru:
1/ na układ hybrydowy – .... lat,
2/ mechaniczna – .... lata,
3/ na powłokę lakierniczą – .... lata,
4/ na perforację karoserii – ..... lat.
Wykonawca wraz z samochodem przekaże Zamawiającemu:
1/ świadectwo homologacji,
2/ kartę pojazdu,
3/ książkę gwarancyjną (serwisową),
4/ instrukcję obsługi pojazdu w j. polskim.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia
30 marca 2018 roku na podstawie protokołu odbioru.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność samochodu o którym mowa w § 1
ust. 1 umowy.
Odbiór
samochodu
zostanie
dokonany
przez
osobę
upoważnioną
przez
Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad podczas odbioru samochodu,
strony sporządzą protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad, a
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takim przypadku
Wykonawca obowiązany jest dokonać usunięcia wad na własny koszt, a za datę
odbioru uważa się datę przekazania samochodu bez wad.
O gotowości wydania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się powiadomić
Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem.
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ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
§3
iż posiada uprawnienia wymagane do prawidłowego
umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy

1. Wykonawca oświadcza,
wykonania przedmiotu
z należytą starannością.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada dokument autoryzacji lub umowę dealerską
upoważniającą do wykonywania czynności obsługowych i naprawczych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych
o Zamawiającym, oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją
niniejszej umowy bez względu na sposób i formę utrwalenia i przekazania.
4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane, w tym
dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data
obowiązywania oraz wartość umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędowym
Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5. Dane, o których mowa w ust. 4 zostaną udostępnione w trybie i na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z zasadami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
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CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§4
Wartość umowy ustala się na kwotę ................. zł brutto (słownie:
............................... zł), tj. netto ........ zł plus podatek VAT w wysokości ..............
zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru podpisany
bez zastrzeżeń przez strony, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego przelewem, na rachunek wskazany
przez Wykonawcę/ Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
KARY UMOWNE
§5
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w razie
opóźnienia w dostawie samochodu w wysokości 0,2% wartości brutto umowy
określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia od ustalonego terminu.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w razie
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie samochodu w wysokości
0,2% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia od ustalonego terminu na usunięcie wad.
Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy zobowiązana
jest do zapłaty kary umownej w wysokości 3% wartości umowy brutto.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych po
stronie Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy po wystawieniu noty
księgowej przez Zamawiającego.
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
dochodzenia
na
zasadach
ogólnych
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

ZMIANY DO UMOWY
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków
opisanych w ust. 3 poniżej i w § 8 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają
wpływ na realizację umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy.
3) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych: zmiana danych teleadresowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu
pierwszym wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
§8
Nadzór nad realizacją umowy pełni:
1) ze strony Zamawiającego - p. ......................,
2) ze strony Wykonawcy
- p. .......................
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić na
podstawie pisemnego lub mailowego zgłoszenia drugiej stronie.

§9
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Parametry techniczne i wymagane wyposażenie samochodu– zał. 1.1
2. Formularz oferty – zał. 1.

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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