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WORD-KEM-3210-1-9/18 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 Projekt Umowy 

UMOWA nr WORD-KEM-3210-1-……/18 

 

Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro, 

której integralne części stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ………….. ……..2018 r., 

3) zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiającego jego oferty. 

 zawarta w dniu ………….. 2018 r. w Bielsku-Białej pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej 

z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała al. Armii Krajowej 220a, NIP: 547-18-23-270 

reprezentowanym przez: 

1) …………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" 

a 

Panem/Panią ................................................... , 

zamieszkałym/zamieszkałą w ……...  , .. - ..., przy ul. ………… , prowadzącym/prowadząca działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez………….pod 

numerem…………………, o numerze NIP:……………………………………  

lub 

...................................................., z siedzibą w……………………………….………..wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………………..w…………………Wydział…………. pod numerem KRS………………………… 

o kapitale zakładowym w wysokości………………………………..zł, o numerze NIP…………………….. 

o numerze REGON:………………………………reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………… 

 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą" 

 

§1 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego przystosowanego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów państwowych 

na prawo jazdy kat. C i C+E marki…………………….typ……….model……….rok produkcji……………na 

rzecz Zamawiającego w terminie do………………dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00). 

§2 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy o których mowa w §1 niniejszej umowy w ilości …. 

miesięcy, na powłokę lakierniczą ….. miesięcy, na perforację blachy ….. miesięcy, licząc od daty podpisania 

przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

Przedmiot umowy winny być fabrycznie nowy, o zaoferowanych parametrach technicznych, niewadliwy pod 

względem jakościowym i użytkowym. 
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§3 

1.    Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 

Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

 Wysokości………………………………………………zł netto 

 (słownie: ………………….……….……………………………………………………………………………00/100) 

 plus należny podatek VAT ........................................... zł 

 tj. ………………………………………………….zł brutto 

 (słownie: ………………………………………………………………………………..….…………………….00/100). 

2.  Rozliczenie odbędzie się fakturą VAT. 

3. Faktura wystawiona będzie po odebraniu przez strony protokolarnie przedmiotu umowy. 

4. Faktura uregulowana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT i protokołu odbioru. Faktura będzie płatna przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 

§4 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1.1. w wysokości 1,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

1.2. w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w okresie pierwszych 10 dni kalendarzowych 

opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia, 

1.3. w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w okresie kolejnych 10 dni kalendarzowych 

opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia, 

1.4. w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy następny dzień opóźnienia 

w dostarczeniu przedmiotu umowy. 

1.5. w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za  każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia wolnego od wad. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenie odszkodowań przewyższających kary umowne 

określone w ust. 1. 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową, a które            

nie mogą być rozwiązane polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny         

w Bielsku-Białej. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszej umowy jest prawo 

polskie. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca 

może żądać wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania przedmiotu umowy. Postanowienia 

o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

§6 

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

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

………………………………………………… ………………………………………………………. 


