
      Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr………. 

Zawarta w dniu ………… 2009r. w Rzeszowie

pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
z siedzibą przy ul. Zygmuntowskiej 9 , 35-025 Rzeszów, 
NIP 813-10-96-967, REGON: 690253301

reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu - …………………….……

2. Zastępcę Prezesa Zarządu - ………………………….

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a

…………………………………………………………..……………

zamieszkałym / zamieszkałą …………………………………………
prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………………..
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………….…. 
w ………………………………………..
NIP ................................................ REGON ............................................... 

lub

Firmą: …………………………………………………………………………………………..
z siedzibą ……………………………………………………….
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………………., Wydział Gospodarczy pod numerem KRS …………………….
NIP ................................................ REGON ...............................................

reprezentowaną przez:

1. ……………………….. - ………………………….

2. ………………………..         - ………………………….

Zwanym/zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Umowa jest  następstwem wyboru  Wykonawcy  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej 
poniżej 133.000 euro. 

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  samochodów osobowych.

2. W  ramach  realizacji  zamówienia  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy  dwóch 
fabrycznie nowych samochodów osobowych marki …….. 
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      1) model ……………..wariant................

      2) model ……………..wariant................

      o  parametrach  technicznych  i  wyposażeniu  zgodnych  z  warunkami  określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą,

3. Samochody osobowe dostarczone przez Wykonawcę będą posiadały pełną dokumentację, 
tj.  kartę  pojazdu,  świadectwo  homologacji,  książkę  gwarancyjną,  instrukcję  obsługi   
i konserwacji w języku polskim.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do ............... 2009r.

§ 4
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma 

wynagrodzenie brutto                       w wysokości …… PLN 
(słownie: ………………………………………………..), w którym 
zawarty  jest  podatek  VAT  wg  stawki  …….  %,  który  stanowi 
kwotę:  ………  PLN  (słownie: 
……………………………………………) 

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,  określona w 
ofercie  wybranej  przez  Zamawiającego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  jest 
niezmienna i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Strony postanawiają,  że  rozliczenie  za  przedmiot  umowy nastąpi  po 
zrealizowaniu dostawy samochodów, a podstawą do wystawienia faktury będzie protokół 
zdawczo  odbiorczy  przygotowany  przez  Wykonawcę, podpisany  przez  przedstawicieli 
stron. 

4. Wykonawca  obciąży  Zamawiającego  fakturą  VAT  na  kwotę 
brutto  .......................PLN   
( słownie : .....................................................) – łączną cenę dwóch nowych samochodów 
stanowiących  przedmiot  dostawy.  Zapłata  z  tego  tytułu  będzie  płatna  przelewem   
na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  na  fakturze  w  terminie  do  14  licząc  od  daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Terminem  zapłaty  jest  moment  obciążenia  rachunku  bankowego 
zamawiającego określonego  w fakturze.

§ 5
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest 
Andrzej Indycki.

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest 
………………………………..

§ 6
1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji:

- na pojazd (podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne     - ……… 
miesięcy

- na powłokę lakierniczą   - …...…. miesięcy

- na perforację blach   - ……… miesięcy 
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2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać usterki i awarie  
do 48 godzin od zgłoszenia, a także podstawienia samochodu zastępczego w przypadku 
naprawy trwającej dłużej niż dwa dni.

3. Jeżeli  z  jakiegokolwiek  powodu  Wykonawca  nie  usunie  wad  (usterek)  w 
wyznaczonym terminie,  Zamawiający ma prawo zlecić  usunięcie  wad (usterek)  osobie 
trzeciej,   
a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od 
daty otrzymania dokumentu zapłaty.

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu   
w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

5. Naprawy gwarancyjne samochodów na koszt Wykonawcy wykonywane będą przez 
autoryzowany serwis w …………………………………………………………………..

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
fizyczne  samochodów dostarczonych  Zamawiającemu  rozpoczyna  się  od daty odbioru 
przedmiotu umowy.

§ 7
1. Strony  zgodnie  ustalają,  iż  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną   
w następujących przypadkach:

a) w razie  odstąpienia  od umowy lub jej  rozwiązania  z  przyczyn  zależnych   
od Wykonawcy – w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy;

b) w  razie  opóźnienia  w  wydaniu  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  0,5% 
wartości  brutto  wynagrodzenia  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia 
przekraczający termin dostawy, o którym mowa w § 3 umowy;

c) w  razie  opóźnienia  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub 
ujawnionych w okresie gwarancji  i  rękojmi – w wysokości  0,5% wynagrodzenia 
brutto,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia,  liczony  od  upływu  terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2. Niezależnie  od  kar  określonych  w  ust.  1  Zamawiającemu  przysługuje  prawo 
odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

§ 8
W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży   
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  powiedzieć   w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający   może  odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości   
o powyższych okolicznościach (art. 145 ustawy  Prawo zamówień publicznych).

§ 9
Ewentualne  spory,  powstałe  w związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  rozstrzygane  będą 
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie,  będą  miały  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

§ 11
Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  dwa 
egzemplarze dla każdej ze Stron.
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ZAMAWIAJĄCY:

…………………….

WYKONAWCA:

……………………….
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