ZAŁĄCZNIK NR 5
UMOWA – PROJEKT
zawarta dnia ………………. w Łosiowie, pomiędzy:
Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1,
reprezentowanym przez: …………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
............................................................. , z siedzibą w ……………… zwanym dalej
„Wykonawcą”
Stosownie do wyniku postępowania o wyłonienie Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579) strony zawierają umowę o treści jak poniżej:
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego w Łosiowie, ul.
Główna 1, jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, marki ………….., model
……………, rok produkcji ..............., spełniających wymogi techniczne określone w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
305 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.
U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku
A.
2. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz jest
zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………..
3. Wykonawca udokumentuje, że dostarczony samochód posiada homologację wystawioną
zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
§2
Warunki dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu w terminie do ..... dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy pojazdu pocztą elektroniczna na adres:
…………… lub faksem na nr ……………………………….
3. Za termin realizacji umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
potwierdzającego dostawę samochodu bez zastrzeżeń, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do umowy.
4. W czynnościach przekazania/odbioru samochodu wezmą udział osoby upoważnione przez
Strony. Wykaz osób upoważnionych do odbioru i podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych
zostanie przekazany pisemnie (dopuszczalna droga emailem lub faxem), przed ustalonym
terminem dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy pojazdu do
każdego samochodu kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
1) kartę pojazdu i dwa zestawy kluczy;
2) książkę gwarancyjną pojazdu wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi;

3) dokumenty niezbędne do ich rejestracji,
4) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia w języku polskim,
5) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
6) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
7) indywidualne wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną.
6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do Zamawiającego,
jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka – w szczególności utraty lub
uszkodzenia samochodu.
7. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodu przechodzi z Wykonawcy na
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego oraz dostarczeniu
dokumentów, o których mowa w ust. 5.
8. Wydanie i odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokółem zdawczo-odbiorczym.
Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dla samochodu nastąpi po stwierdzeniu przez
Zamawiającego:
1) zgodności (kompletności dostawy) ze specyfikacją techniczną,
2) braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń samochodu;
3) dostarczenia dokumentów oraz indywidualnego wyposażenia, o których mowa w ust. 5.
9. W przypadku ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd nie spełnia wymogów
wynikających z umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia pojazdu, a Wykonawca w
terminie do 4 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo –odbiorczego
wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione podczas obioru, zobowiązany jest do
uzupełnienia lub dostarczenia nowego pojazdu – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
§3
Warunki płatności
1.Za realizacje przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto:....................... zł plus podatek VAT
……% w kwocie ……………zł co daje kwotę brutto: ……………… (słownie złotych:
.........................................................................................).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego
względem Wykonawcy, w tym koszty pojazdu oraz jego transportu do siedziby Zamawiającego
oraz rozładunku.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona na samochód nie wcześniej, niż po dostarczeniu
samochodu wraz z wymaganą dokumentacją oraz podpisaniu bez zastrzeżeń przez Wykonawcę
i Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu.
4. Faktura VAT musi zawierać wskazanie Zamawiającego jako właściciela pojazdu oraz
wyszczególnienie wartości pojazdu.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1, NIP: 747 -10 – 02 – 433.
6. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty wpływu do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z podpisanymi
przez obydwie strony bez zastrzeżeń oryginałami protokołów zdawczo-odbiorczych oraz
potwierdzających dostarczenie dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji roszczeń z tytułu niniejszej Umowy na
osoby trzecie.

§4

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny
od wad fizycznych i prawnych (zgodnie ze specyfikacją techniczną).
2. Wykonawca odpowiada z tytułu fabrycznej gwarancji udzielonej odpowiednio na:
1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - min. 4 lata/100 tysięcy
kilometrów);
2) perforację nadwozia – min. 10 lat.
- liczonych od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo odbiorczego samochodu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. W czasie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów zgodnych z planem
serwisowym producenta pojazdu nie będą obciążały Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w samochodzie Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 dni roboczych, licząc od przekazania
Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub elektroniczna) reklamacji złożonej
przez Zamawiającego na adres wskazany w ust.10.
5. W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności opisanych
w ust. 4 okres gwarancji (na wymienione części i elementy) biegnie od dnia podpisania bez
uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien
się znaleźć w książce gwarancyjnej pojazdu. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad wskazanych w ust.
4 na pisemny(dopuszczalna droga faksowa lub elektroniczna) wniosek Wykonawcy
zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin
usunięcia wad nie może przekroczyć 21 dni roboczych, licząc od złożenia przez
Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 4.
7. Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują one
wady, Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych, licząc od
dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji. Termin ten może zostać przedłużony
na zasadach określonych w ust. 6.
8. W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy
wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla
Stron.
9. W przypadku, gdy z ekspertyzy, o której mowa w ust. 8, wynikać będzie, że Zamawiający
jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony
Wykonawca. W przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte
gwarancją, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający.
10. Reklamacje, Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę faksową lub
elektroniczną) w dni robocze (od poniedziałku do piątku), na adres …………, nr faksu ……
(określony w Ofercie Wykonawcy).
12. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych odbywać się będzie w autoryzowanych
przez producenta pojazdów stacjach obsługi na terenie całego kraju. Punkty serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego pojazdu muszą być dostępne na terenie całej Polski, w tym
w co najmniej jeden punkt serwisowy oddalony nie więcej niż 70 km od siedziby
zamawiającego w Łosiowie, tj. mieszczący się ..................................................
13. Na samochód zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna, z datą rozpoczęcia
gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

§5
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kary umowne
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy;
b) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia wymiany lub usunięcia wad, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej
umowy;
2.W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia
określonej w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§6
Siła wyższa
1. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy nie
może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeżeli przyczyną
niewykonania jest siła wyższa, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia
siły wyższej, przez Stronę dotkniętą jej wystąpieniem, dokumentu potwierdzającego zaistnienie
siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej.
2. Przez „siłę wyższą” rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie
mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe,
wojny, mobilizacje, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub
części.
§7
Warunki zmiany umowy
1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: na skutek
wystąpienia siły wyższej terminy określone w niniejszej umowie zostaną przedłużone o czas
jej trwania.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Inne postanowienia
1. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji umowy, Zamawiający i Wykonawca
zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W sytuacji, gdy Strony umowy nie dojdą do
porozumienia bądź gdy ewentualnie zawarta ugoda nie zostanie wykonana przez Strony

umowy, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
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