Załącznik Nr 3 do ogłoszenia
UMOWA

NR

/OR/2017

W dniu ............. 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa - Państwową Agencją
Atomistyki, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36, reprezentowanym przez Artura Wdowczyka –
Dyrektora Generalnego PAA, zwanym dalej Zamawiającym
a
.................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia
.................. 2017 r., dostawy fabrycznie nowego (rok produkcji: 2017) samochodu
osobowego marki ........................
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dane techniczne oraz wyposażenie
samochodu, określa załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, na swój koszt do
siedziby Zamawiającego, w terminie do dnia …………….. 2017 r.
§ 3.
1. Za realizację zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci cenę w
wysokości ............... zł brutto (słownie złotych: .................................................................).
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym cenę sprzedaży,
koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty serwisu
gwarancyjnego oraz wszelkie opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji
umowy.
3. Podstawą zapłaty ceny będzie dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez uwag, na
podstawie protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze przekazanej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru
przedmiotu umowy bez uwag, w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.
5. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy komplet dokumentów w postaci:
1) karty pojazdu,
2) karty gwarancyjnej wraz z listą autoryzowanych stacji obsługi,
3) wykazu stacji serwisowych, zawierającego: miejscowość, województwo, nazwę i
adres stacji oraz dane kontaktowe (telefon, fax oraz e-mail) stacji, w której mogą
być świadczone usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnych (przeglądy i
naprawy),
4) potwierdzonej kopii wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub
świadectwa zgodności WE pojazdu,
5) dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu,

6) instrukcji obsługi w języku polskim,
7) innych wymaganych prawem dokumentów pojazdu.

§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy,
nie posiada wad fizycznych ani prawnych.
2. O terminie dostawy samochodu Wykonawca powiadomi drogą elektroniczną (e-mailem)
osobę powołaną przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy co najmniej 3 dni robocze
przed planowaną dostawą samochodu.
3. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół, którego kopia zostanie
przekazana Wykonawcy.
4. Za termin dostarczenia samochodu przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu,
o którym mowa w ust. 3. W tym momencie przechodzi na Zamawiającego prawo własności
odebranego samochodu.
5. Dostawa samochodu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy, który odpowiada za
samochód do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust.
3.
§ 5.
1. Samochód jest objęty gwarancją jakości producenta.
2. Okres gwarancji wynosi:
1) ………… - na samochód,
2) ………… - na perforację elementów nadwozia,
3) ………… - na powłokę lakierniczą.
3. Szczegółowe warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do Umowy.
§ 6.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 7.
1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w § 2,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25% wartości brutto umowy, określonej
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, w którym Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy co
najmniej o 14 dni, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku
odstąpienia Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25%
całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z kwoty należnego
wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartość kar umownych.
§ 8.

1. Jako koordynatora realizacji umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego – …………………………………., tel. ……………………….,
e-mail: ……………………………………………………………
2) ze strony Wykonawcy – ......................................................, tel. ...................................,
e-mail: ……………………………………………………………
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby
powodować zmiany w Umowie.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10.
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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