
Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór Umowy

Zawarta w dniu  ……………2017 r. pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, 

Kalsk 91, 66-100 Sulechów, NIP: 9271603749, REGON: 001059001, reprezentowanym 

przez:

 Dyrektor – mgr inż. Jerzy Bielawski, zwanego w dalszej części umowy Kupującym a

…………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………., REGON: …………………………………………………………

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………., 

zwanego w dalszej części umowy Sprzedawcą.

W związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą  z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.)  na  zakup  samochodów  osobowych  dla  Lubuskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego,
podpisano umowę o następującej treści;

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych samochodów 

osobowych, wyprodukowanych w roku 2017, w ilości 11 sztuk. Są to samochody marki 

…………., model ……. …….. .

2. Szczegółowy opis samochodu oraz jego parametry techniczne zawarte zostały w 

opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz ofercie złożonej przez 

Wykonawcę - wg załącznika nr 4 do SIWZ. Dokumenty te, oraz dokument specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część umowy. 

§ 2 Wartość umowy

Wartość umowy brutto określona została na kwotę ……………….…. (słownie: 

………………………………………………………………………………………).

Wartość umowy określona została, zgodnie z ofertą z dnia  ……………….. r., złożoną 

Kupującemu do postępowania przetargowego.

§ 3 Termin wykonania umowy

                         Umowa zostanie zrealizowana do dnia  …….… grudnia 2017 r. ( wg oferty).
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§ 4 Sposób i miejsce wykonania umowy

1. Przedmiot umowy, odebrany zostanie przez Kupującego pod względem stanu 

technicznego, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Koszty dostarczenia samochodów do siedziby Kupującego ponosi Sprzedawca.

3. Samochody dostarczone będą w dni robocze w godz. od 8:00-15:00, po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu z Kupującym.

4. Miejscem dostawy samochodów jest siedziba Kupującego tj. Lubuski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów.

5. W chwili odbioru samochodów Strony sporządzają protokół przyjęcia.  Protokół określa 

datę, ilość i uwagi dotyczące przyjęcia samochodów. Protokół opatrzony musi być 

pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej zarówno po stronie Kupującego i Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za samochody do 

czasu protokolarnego przyjęcia przez Kupującego.

7. Osobą upoważnioną do kontaktu, po stronie Kupującego jest Sylwester Łoś,

            tel. 505298619.

8. Osobą do kontaktu po stronie Sprzedającego jest ………………….., tel. ……………

§ 5 Warunki techniczne

Dostarczone samochody są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.

 i spełniają wymagania techniczno – jakościowe zapisane w ofercie cenowej oraz w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 6 Gwarancja – warunki serwisowania

1.  Terminy  gwarancji  wskazane  poniżej  liczą  się  od  daty  podpisania  przez  obie  strony

protokołu odbioru ilościowo- jakościowego.

2.  Wykonawca  zapewnia  w  czasie  realizacji  umowy  oraz  w  trakcie  prac  serwisowych

komunikację  pracowników  zamawiającego  z  przedstawicielami  wykonawcy  oraz

firmą/osobami wykonującymi prace serwisowe w języku polskim.

3.  Wszelkie  świadczenia  wykonawcy  w  okresie  gwarancji  są  bezpłatne  i  nie  wymagają

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

4.  Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot zamówienia

ma wady zmniejszające jego wartość, lub rzecz została Zamawiającemu wydana 
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w stanie niezupełnym.

6.  Wykonawca udzieli gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres co najmniej: 36 

 miesięcy na: silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, elementy wyposażenia,

perforacja blach nadwozia.

7. Gwarancja realizowana jest na terenie województwa lubuskiego.

8. Gwarancja realizowana jest przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego

producenta.

§ 7 Warunki płatności

1. Zapłata za dostawę samochodu nastąpi w formie przelewu w terminie 7 dni, od dnia 

dostarczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktura wystawiona będzie 

nie wcześniej niż, po podpisaniu protokołu ilościowo-jakościowego przez obie strony

2. Zapłata nastąpi na konto bankowe sprzedającego wskazane na fakturze.

W przypadku zmiany numeru konta bankowego sprzedający zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia Kupującego o zmianie konta bankowego.

§ 8 Kary umowne

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od tej umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca.

2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia – bez 

względu na przyczyny, które je spowodowały.

3. Za niewywiązanie się Sprzedawcy z obowiązku wymiany towaru wadliwego na towar 

nowy, wolny od wad, lub nie dokonania naprawy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, 

Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości wadliwego towaru brutto za

każdy dzień opóźnienia – bez względu na przyczyny, które je spowodowały.

4. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia kar 

umownych.

5.  Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość               

zastrzeżonych kar umownych.
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§ 9 Odstąpienie od umowy

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) W przypadku nie dostarczenia do siedziby Kupującego w terminie przewidzianym w 

§3 umowy przedmiotu umowy,

2) W sytuacji, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 

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

zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem na przyszłość przy zachowaniu regulacji 

wynikającej z § 6 i § 8 umowy.

§ 10 Podwykonawstwo

Sprzedawca zobowiązuje się wykonać prace we własnym zakresie lub powierzyć 

Podwykonawcy zakres obejmujący następujące prace: 

……………………………………………………………………………………………

W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy obowiązują następujące zasady:

1. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody 

Kupujacego.

2. Wykonanie części prac przez Podwykonawców nie zmienia warunków niniejszej umo-

wy w szczególności nie wpływa na uzgodnioną ryczałtowa cenę umowy.

3. Sprzedawca przedstawi Kupującemu do akceptacji egzemplarz projektu umowy 

       z Podwykonawcą. 

Kupujący zobowiązany jest do wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia 

Podwykonawcy, w tym opinii o projekcie umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

Treść projektu umowy Sprzedającego z Podwykonawcą wymaga zgodności z umową 

zawartą z Kupującym. Akceptacja projektu umowy przez Kupującego stanowi zgodę na 

zawarcie umowy z Podwykonawcą.

4. Każda umowa o podwykonawstwo musi zawierać następujące postanowienia:

a) Warunki dotyczące terminów płatności wynagrodzenia oraz terminów realizacji 

poszczególnych prac/robót. Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż war-

tość zakresu prac wynikających z oferty Sprzedawcy.

b)  wykluczenie możliwości cedowania przez Podwykonawcę należnego mu wyna-

grodzenia na osoby trzecie;
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c) Zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczenia Sprzedawcy w ciągu 7 dni od otrzymania 

od Sprzedawcy wynagrodzenia, oświadczenia stwierdzającego, że jego wymagalne rosz-

czenia z tytułu wykonania prac/robót na rzecz Sprzedawcy, zostały przez Sprzedawcę za-

spokojone oraz że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła.

5. Kupujący nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w przypadku 

nieudokumentowania uprawnień i kwalifikacji osób do wykonywania prac w zleconym 

zakresie oraz gdy treść umowy o podwykonawstwo będzie sprzeczna z treścią umowy 

zawartej ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca przedstawi Kupującemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia o treści zgodnej 

z akceptowanym wcześniej przez Kupującego projektem.

7. Warunki realizacji robót przez Podwykonawcę zostaną określone w porozumieniu 

zawartym pomiędzy Kupującym, Sprzedawcą i Podwykonawcą, regulującym zasady 

sporządzenia i weryfikowania dokumentów rozliczeniowych za wykonanie prac 

podzleconych oraz termin i zasady ich rozliczania.

8. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą. Termin płatności nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia 

Sprzedawcy faktury, potwierdzającej wykonanie prac.

9. W przypadku uchylenia się Sprzedawcy od obowiązku zapłaty w całości lub w części 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Kupujący zapłaci bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie obejmować będzie 

wyłącznie prace/roboty wykonane na podstawie zaakceptowanej przez Kupującego umowy o 

podwykonawstwo. Podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania zasadności 

swojego żądania poprzez przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór 

wykonanych prac.

10. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 9, Kupujący zwróci się pisemnie do 

Sprzedawcy o podanie przyczyn (uwag) uchylania się od zapłaty należności Podwykonawcy –

określając termin na udzielenia wyjaśnienia. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji.

11. Kupujący dokona zapłaty bezpośrednio dla Podwykonawcy wyłącznie należnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9, bez ustawowych odsetek należnych Podwykonawcy

za opóźnienie w zapłacie. Jednocześnie Kupujący potrąci wypłacaną kwotę z wynagrodzenia 

przysługującego Sprzedawcy.
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12. W przypadku zgłoszenia przez Sprzedawcę uwag i zastrzeżeń co do jakości wykonanych 

przez Podwykonawcę robót, Kupujący może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie roszczeń 

Podwykonawcy.

13. Sprzedawca niezależnie od warunków zawartych w umowie z Podwykonawcami 

odpowiada wobec Kupującego, za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za 

własne działanie lub zaniechanie.

14. Zapisy w § 10 obowiązują odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez 

Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

15. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody 

Kupującego i Sprzedawcy.

§ 11 Inne postanowienia

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory wynikające z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny w Zielonej 

Górze.

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

strony.

       Kupujący                                        Sprzedawca
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