Załącznik nr 6 do
SIWZ UKS1891/DO/2411/225/14/2/900

Wzór Umowy
zawarta w dniu ……………. 2014 r. w Rzeszowie pomiędzy ;
Urzędem Kontroli Skarbowej w Rzeszowie , ul. Geodetów 1 w imieniu którego działa:
Cezary Koba – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………. z siedzibą …………………………….,
reprezentowaną przez:
…………………………….
zwaną dalej Wykonawcą, wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: UKS1891/DO/2411/225/14,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu osobowego marki ……… model ……….., rok
prod. …………do Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1 zgodnego z
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik do umowy.
§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia ……….. 2014 r.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia,
2) dokonanie płatności zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik do umowy.
2) zgłoszenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do odbioru zgodnie
z postanowieniami §4 niniejszej umowy.
1.

§4
1.

Strony ustalają, że dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie
Zamawiającego tj. w Rzeszowie ul. Geodetów 1.

2.

Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu
zamówienia w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed planowaną dostawą.

3.

Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony Protokół zdawczoodbiorczy.

4.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia jest
niezgodny z opisem wynikającym z załącznika do umowy, Zamawiający odmówi jego
odbioru z winy Wykonawcy.

5.

W przypadku określonym w ust. 4 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia
kompletnego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu następnym po dniu o którym
mowa w ust. 2.
§5

1. Wartość brutto niniejszej umowy wynosi ………. zł. (słownie: ………….), na którą
składa się wartość netto – ………. zł i podatek VAT w wysokości ……. % w kwocie –
……. zł.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty , podatki, opłaty
i zobowiązania pieniężne wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty
wykonania przedmiotu umowy, ubezpieczenia dostawy, dostawy, dokonania odbioru,
gwarancji.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w formie przelewu na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie
stanowił podpisany (przez obie strony) bez zastrzeżeń Protokół zdawczo-odbiorczy,
o którym mowa w § 4 ust. 3.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za przedmiot zamówienia,
Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
7. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecia bez
pisemnej zgody Zamawiającego
§6
1.

2.

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu określonego w § 2 terminu
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2% przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od upływu
terminu określonego w § 2.
W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanego
przyczynami, które nie leżą po stronie Wykonawcy, w tym siłą wyższą, kary umowne nie
będą naliczane.
§7

1. Wykonawca zapewnia, iż samochód stanowiący przedmiot zamówienia jest wolny od wad
oraz spełnia warunki o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednol. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i przepisach wydanych
na podstawie tej ustawy, w tym posiada wszelkie potrzebne homologacje.
2. Samochód którego dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy będzie objęty gwarancją
na okres:
1) ……. miesiące bez limitu kilometrów na podzespoły mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne,
2) …….miesiące na powłokę lakierniczą
3) …….. miesiące na perforację elementów nadwozia.
3. Okresy gwarancji, o których mowa w ust. 2, liczone są od dnia podpisania bez zastrzeżeń
Protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej nie skutkuje utratą ani
ograniczeniem gwarancji.
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5.

Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej samochodu.
§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej umowy,
strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

