Załącznik nr 8
UMOWA
zawarta w dniu ................. pomiędzy:
Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie z siedzibą w
Koszalinie przy ul. Mieszka I 39, 75-950 Koszalin,
REGON: 331283160; NIP: 669-21-86-916
reprezentowanym przez: Dyrektora – Eugeniusza Romanów
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej części Wykonawcą
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP,
tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
którego przedmiotem jest:
I. Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów
państwowych w zakresie kategorii B z automatyczną skrzynią biegów oraz kategorii AM, A1,
A2, A prawa jazdy z napędem hybrydowym dla Zamawiającego
II. Serwisowanie w/w pojazdu w okresie i na warunkach zawartych w formularzu ofertowym
oraz niniejszej umowie.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
I. Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów
państwowych w zakresie kategorii B z automatyczną skrzynią biegów oraz kategorii AM,
A1, A2, A prawa jazdy z napędem hybrydowym dla Zamawiającego
II. Serwisowanie w/w pojazdu w okresie i na warunkach zawartych w formularzu
ofertowym oraz niniejszej umowie.
2. Podstawą zawarcia umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę na Formularzu
Ofertowym z dnia ................................. który wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi
integralną część niniejszej umowy.
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§ 2 Dostawa pojazdu
1. Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego pojazd o którym mowa w §1 niniejszej
umowy w/g opisu zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Pojazd zostanie dostarczony w terminie ..............................................
3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 14 dni przed terminem
dostawy.
4. Zamawiający dokona pisemnego protokolarnego odbioru pojazdu. Strony uznają pojazd
za odebrany, jeżeli protokół odbioru będzie zawierał adnotację „bez uwag” - wzór
protokołu zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

§ 3 Serwis pojazdu
1. Wykonawca bez dodatkowej opłaty będzie w okresie .................. lat od daty zakupu
pojazdu dokonywał na rzecz Zamawiającego:
1. przeglądów wynikających z warunków gwarancji, tzw. przeglądów gwarancyjnych
(wraz z bezpłatną wymianą materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry i oleje);
2. napraw gwarancyjnych, przy czym rodzaj eksploatacji nie ma wpływu na warunki
gwarancji;
3. wszelkiego rodzaju obsługa gwarancyjna, będzie wykonywana na żądanie
Zamawiającego przez Wykonawcę w autoryzowanym przez producenta pojazdu
serwisie:
...................................................................................................
2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczo-serwisowych w terminie
najpóźniej następnego dnia od zgłoszenia ze strony Zamawiającego.

§ 4 Wartość zamówienia
1. Całkowita wartość umowy zostaje określona na kwotę ............................. brutto (słownie
złotych brutto: ................................................................................)
i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług (VAT wg stawki
ustawowej).

§ 5 Warunki płatności
1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem bankowym na konto
Wykonawcy:
................................................................................
w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru przedmiotu umowy wraz z adnotacją „bez uwag” wraz z pełną dokumentacją
pojazdu wynikającą z umowy.

§ 6 Kary umowne
1. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w
wysokości ustawowej.
2. Wykonawca za odstąpienie od umowy zapłaci karę umowną w wysokości 30% ceny
całkowitej brutto określonej w §4 pkt.1.
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3. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie w wysokości
0,2% ceny określonej w §4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki.
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7 Osoby do kontaktów
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z
realizacją niniejszej umowy są:
..........................................................
2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z
realizacją niniejszej umowy są:
............................................................

§ 8 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie postanowień umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 9 Wypowiedzenie umowy
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadku istotnego naruszenia jej warunków
przez Wykonawcę poprzez pisemne wypowiedzenie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 10 Zmiany lub uzupełnienia
1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego i
podpisanego przez Strony aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144
PZP.

§ 11 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 Koszalinie.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
przy jednoczesnym przestrzeganiu postanowień PZP.

§ 12 Informacje dodatkowe
1. Strony niniejszej umowy nie przewidują żadnych zmian w całkowitej wysokości wartości
zamówienia, o której mowa w §4, w szczególności w przypadku:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
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c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
- nawet jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.

§ 13 Forma umowy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze
stron.

.............................
ZAMAWIAJĄCY
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