Załącznik nr 6 do SIWZ / WG / PN – 01 / 2018
Umowa Nr …………… / 2018
zawarta w Warszawie w dniu ______________ 2018 roku pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 76/78,
00-682 Warszawa, NIP 526-28-83-664, reprezentowanym przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
- zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………. z siedzibą w………………………., przy ul. …………………………..wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………. KRS pod numerem……………….., którego odpis
stanowi załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną przez ………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.
2.
3.

Przedmiot Umowy stanowi dostawa jednego samochodu osobowego marki ……………………… (dalej „Przedmiot Umowy")
o specyfikacji technicznej szczegółowo opisanej w załączniku nr 4 do Umowy, stanowiącym integralną część Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, iż Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych, a nadto że w
okresie od daty produkcji do daty dostawy nie będzie podlegał jakimkolwiek naprawom.
Wykonawca zobowiązuje się, iż stanowiący Przedmiot Umowy samochód spełniać będzie wszystkie warunki niezbędne do jego
zarejestrowania na terenie RP oraz dopuszczenia do ruchu określonych w ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r.. Nr 108. po/. 908 ze zm.) oraz w aktach wykonawczych, w szczególności rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Di. U. z 2003 r., Nr 32. poz. 262).

§ 2.
Termin wykonania umowy
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dostawa i odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia ………………. 2018 roku.
Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy będzie ………………………………..
Przeniesienie własności Przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez upoważnionego
przedstawiciela. Zamawiającego.
Wraz z przeniesieniem prawa własności samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały, sporządzonych w języku
polskim dokumentów tj.: faktury sprzedaży, świadectw homologacji, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie oraz faksem lub e-mailem o możliwości dokonania odbioru Przedmiotu
Umowy z co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. Data oraz godzina odbioru Przedmiotu Umowy zostanie ustalona przez
Strony.
Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu odbioru według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
Umowy.
Strony ustalają, iż osobami wyznaczonymi do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru będą:
1) ze strony Zamawiającego - pan ………………adres e-mail: …………………………….
2) ze strony Wykonawcy
- pan ………………adres c-mail: ………………………………
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Strony zgodnie ustalają łączną cenę Przedmiotu Umowy na kwotę netto
…………….. zł (słownie:
………………………………………..) powiększoną o podatek VAT według stawki wynoszącej 23 % w wysokości
………………..zł (słownie:………………………………………………………..) tj. łączną wartość brutto ……………zł.
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2.

(słownie:……………………………………………………….). Łączna cena brutto Przedmiotu Umowy stanowi kwotę:
…………. Zł (słownie: ……………………………….)
Wartość Umowy wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, w tym w szczególności; należne cła, podatki,
koszty produkcji, opłaty związane z ochroną środowiska, transportu, koszty przechowania do czasu odbioru z wyjątkiem:
kosztów rejestracji i ubezpieczenia.

1.
2.

§ 4.
Zasady rozliczeń
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół odbioru Przedmiotu Umowy.
Płatność dokonana zostanie w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3.

§ 5.
Warunki ogólne oraz zasady wykonywania usług gwarancyjnych
1.

2.
3.

4.
5.

Wykonawca oświadcza, że producent Przedmiotu Umowy dysponuje punktami serwisowymi obejmującymi swoim zasięgiem
wszystkie województwa na terenie RP. przy czym:
a) na terenie województwa mazowieckiego ……….. punktami serwisowymi, w tym ……na terenie m.st. Warszawy,
b) na terenie pozostałych województw …….. punktami serwisowymi których odległość od dowolnego miejsca na terenie tych
województw nie przekracza 200 km.
Listę punktów serwisowych zawiera załącznik nr 7 do Umowy.
Przedmiot Umowy, na zasadach określonych w książce gwarancyjnej jest objęty na okres:
1) …… miesięcy gwarancją mechaniczną (tj. silnik, zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez limitu
przebiegu od daty podpisania przez strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy,
2) …… miesięcy gwarancją na lakier od daty podpisania przez strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy;
3) ……miesięcy gwarancją na perforację od daty podpisania przez strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
Świadczenie usług serwisowych w zakresie określonym w dokumentach gwarancyjnych zapewnia ……………………… w
autoryzowanych przez ……………………… stacjach obsługi.
W przypadku gdy czas realizacji naprawy gwarancyjnej przekroczy 48 godzin, to Wykonawca zobowiązany jest przekazać na czas
naprawy nieodpłatnie Zamawiającemu samochód zastępczy o porównywalnych parametrach do samochodu naprawianego.
§ 6.
Kary umowne, odstąpienie od Umowy

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Z tytułu opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0.2% wartości
Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji dostawy przekroczy 6 tygodni w stosunku
do terminu wskazanego w § 2 ust. 1. W powyższym przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną, w
wysokości 10% wartości Umowy brutto.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w innych przypadkach nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w
terminie 14 dni po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu wyznaczonego do należytego wykonania Umowy. W
powyższym przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto.
Całkowita wartość kar umownych z innych tytułów aniżeli wskazane § 6 ust. 6 nie może przekroczyć 20% wartości Umowy
brutto.
W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowy w § 7 ust. 4 w terminie 3 lat od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca,
niezależnie od kar naliczonych z innych tytułów. zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości
Umowy brutto.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek
ze stron.
W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wynikłej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

§ 7.
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Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - dokonać przeniesienia wierzytelności z tytułu Umowy
na osoby trzecie.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania w związku z zawarciem i wykonaniem umowy nazw: „Prokuratoria
Generalna Rzeczypospolitej Polskiej" oraz „Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej " lub nazw o zbliżonej
treści w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej lub reklamowej. Nie dotyczy to przypadków, w których zobowiązanie do
udzielenia informacji o uzyskanym zamówieniu publicznym wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wymagań
zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązujących w Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie czego złoży oświadczenie, które stanowi załącznik nr 8.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – kopia pełnomocnictwa,
2) załącznik nr 2 – odpis z KRS,
3) załącznik nr 3 – kopia pełnomocnictwa
4) załącznik nr 4 – specyfikacja techniczna,
5) załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru,
6) załącznik nr 6 – lista punktów serwisowych,
7) Załącznik nr 7 – oświadczenie polityki bezpieczeństwa informacji PGRP.

………………….…….
Zamawiający

…………………………
Wykonawca

3

