
WFOŚiGW w Warszawie 
Postępowanie nr ZP-2/2015 

Załqcznik Nr 7 do SIWZ 

	

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/ 	/2015 
(Wzór) 

zawarta w dniu 	 2015r. w Warszawie, pomiędzy: 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą  
przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie (00-893), NIP: 525-20-88-391, REGON: 142 148 155, 
reprezentowanym przez: 

 

. . - 

 

•• 

  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" 
a 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą" 
zwanymi dalej również  „Stroną" lub wspólnie „Stronami" 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą  wybranym w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego. 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. 	Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 
1) Sprzedaż  i dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu osobowego marki 
	  model 	 'ŁYP   rok produkcji 
	  Szczegółowy opis samochodu oraz jego parametry techniczne 
i wyposażenie zawarte są  w Zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy. Parametry techniczne oraz 
wyposażenie samochodu są  zgodne z warunkami określonymi w SIWZ oraz złożoną  przez 
Wykonawcę  Ofertą; 

2) Zakup przez Wykonawcę  w rozliczeniu jednego samochodu osobowego Zamawiającego 
marki Honda Accord 4D, rok produkcji: 2010, nr rej.: WE 7486X. 

2. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest fabrycznie nowy, 
pozbawiony wad fizycznych i prawnych, z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją  
określoną  w książce gwarancyjnej. 

3. Zamawiający oświadcza, że samochód określony w ust. 1 pkt 2 stanowi jego własność, jest wolny 
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się  żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten samochód oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 widział  oraz nie wnosi 
jakichkolwiek zastrzeżeń  zarówno co do stanu technicznego, jego właściwości oraz innych 
parametrów. 

§ 2. 
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń  

1. Ustala się  wynagrodzenie przyslugujące Wykonawcy za sprzedaż  i dostawę  fabrycznie nowego 
samochodu osobowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 na kwotę  netto. 	 zł  

	

(słownie   złotych), powiększoną  o należyty podatek VAT 
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w wysokości ....%, co daje łączną  wartość  samochodu w kwocie brutto  	zł  
(słownie. 	  

2. Ustala się  wynagrodzenie przysługujące Zamawiającemu za sprzedaż  Wykonawcy w rozliczeniu 
jednego samochodu osobowego użytkowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 2 na kwotę  netto. 	 zł  (słownie: 	  złotych), 

powiększoną  o należyty podatek VAT w wysokości 	co daje łączną  wartość  samochodu 

w kwocie brutto  	zł  (słownie. 	 złotych). 
3. Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić  Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez 
Wykonawcę  rachunek bankowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić  Zamawiającemu wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 
w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy. 

5. Podstawę  wystawienia faktur, o których mowa powyżej stanowią: podpisany przez Strony bez 

zastrzeżeń  protokół  odbioru jakościowego samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt loraz 
protokół  zdawczo-odbiorczego samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, stanowiących 

odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej Umowy. 
6. Za dzień  zapłaty przyjmuje się  datę  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

i Wykonawcy na podstawie faktur. 

§ 3.  
Termin wykonania 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

§ 4.  
Odbiór 

1. 	Odbiór jakościowy samochodu osobowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy 
odbędzie się  w siedzibie Wykonawcy przy ul. 	  
w 	 w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. 

2. 	Odbiór jakościowy samochodu osobowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 obejmuje: 
1) sprawdzenie zgodności parametrów samochodu ze Specyfikacją  Istotnych Warunków 

Zamówienia i ofertą  złożoną  przez Wykonawcę  w postępowaniu; 
2) sprawdzenie kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń; 

3) sprawdzenie dokumentacji technicznej (m.in. karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa 
homologacji, książka gwarancyjna); 

4) przeprowadzenie jazdy próbnej. 
3. Podczas odbioru jakościowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane prawem 

dokumenty samochodu niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia samochodu. 
4. Dostarczenie samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 do siedziby Zamawiającego, 

bezpośrednio po dokonaniu czynności rejestracyjnych i ubezpieczeniowych, odbędzie się  na 
koszt i odpowiedzialność  Wykonawcy. 

5. 	W dniu dostawy samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 zostanie ponownie sprawdzona 
zgodność  parametrów samochodu ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
dokumentacja techniczna samochodu, co zostanie potwierdzone adnotacją  na protokole odbioru 

jakościowego podpisanym przez obie Strony. 
6. 	W sytuacji stwierdzonych wad, braków czy nieprawidłowości Zamawiający zamieści w protokole 

adnotację  o zastrzeżeniach wraz z wyznaczonym terminem na ich usunięcie. Usunięcie wad, 
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braków czy nieprawidłowości Strony potwierdzą  adnotacją  potwierdzającą  odbiór bez zastrzeżeń  
na protokole. 

7. Wraz z dostarczeniem samochodu określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelkie rzeczy służące do korzystania z samochodu oraz dokumenty związane 

z samochodem i wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności komplet 

kluczyków, instrukcję  obsługi i konserwacji oraz książkę  gwarancyjną  w języku polskim. 

8. Odbiór samochodu określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 nastąpi w siedzibie Zamawiającego na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony w dniu odbioru przez 

Zamawiającego samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. Wraz z przekazaniem samochodu 
Zamawiający przekaże Wykonawcy rzeczy służące do korzystania z samochodu oraz wszelkie 

dokumenty związane z samochodem i wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru jakościowego samochodu, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 2 są: 
1) ze strony Zamawiającego: 	  
2) ze strony Wykonawcy: 	  

§ 5. 
Kary umowne 

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 

lub odebrania od Zamawiającego samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 

2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia. 

2. W razie nie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 6, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, 
3. W przypadku, odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości 30 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 kwotę  stanowiącą  równowartość  tych 

kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę  na ww. sposób potrącania kar umownych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość  

kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 6. 
Gwarancja 

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na pojazd określony w § 1 ust. 1 pkt 1: 

1) na części mechaniczne (silnik i podzespoły) na okres 	  

2) na perforację  nadwozia na okres 	  
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa 

w § 4 ust. 5. 
2. 	Szczegółowe warunki gwarancji określają  książki gwarancyjne przekazane Zamawiającemu wraz 

z pojazdem. 
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§ 7. 
Zmiany Umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość  zmiany postanowień  niniejszej Umowy w stosunku do treści, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku 

z następujących możliwości: 
1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają  wpływ na treść  zawartej 

umowy, 
2) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; 

3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność  zmiany 

sposobu wykonania Umowy; 
4) wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 8. 
Ochrona danych osobowych/Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz zobowiązuje się  do 
zachowania w poufności wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł  w związku 

z realizacją  niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że wyraka zgodę  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. 
§9. 

Prawo odstąpienia 

1. 	Zamawiający może odstąpić  od niniejszej Umowy, w następujących przypadkach: 

1) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1-2. przekroczy 
o 5 dni termin określony w § 3 niniejszej Umowy; 

2) gdy stwierdzi po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające wykonanie lub należyte 

wykonanie postanowień  niniejszej Umowy, albo niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1-2. 

2. Oświadczenie woli o odstąpieniu może zostać  złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia podstawy odstąpienia. 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą  Umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
3. W razie zmiany adresu, Strony zobowiązują  się  do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu, 

pod rygorem uznania wysłanej korespondencji za doręczoną. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć  z tytułu niniejszej Umowy, będą  rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
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§ 11. 
1. Nadzór nad realizacją  Umowy ze strony Zamawiającego pełnił(a) będzie Pan(i) 	  

nr tel  • 	, faks: 	 . e-mail: 	  
2. Nadzór nad realizacją  Umowy ze strony Wykonawcy pełnił(a) będzie Pan(i) 	  

nr tel  • 	 faks: 	 e-mail: 	  
3. Zmiany personalne w zakresie ust. 1 i 2 wymagają  powiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej i nie stanowią  zmiany umowy. 

WYKONAWCA 	 ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
2. Protokół  odbioru jakościowego. 
3. Protokół  zdawczo — odbiorczy. 

RADCA P RAWNY 

Beata Kobza 
WA-8662 
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Załqcznik nr 1 
do Umowy nr WFOŚliGWIWKiA/.... /2015 

Lp. Wymagane parametry 
Oferowane parametry przez 

wykonawcę* 
1 Fabrycznie nowy samochód osobowy rok produkcji 2015 

2 Rodzaj nadwozia - 5 osobowy sedan lub hatchback 

3 Rodzaj lakieru - metalik 

4 Kolor nadwozia - ciemny (grafit lub czarny) 

5 Długość  min. 4830 mm 

6 Szerokość  z lusterkami maks. 2130 mm 

7 Wysokość  min. 1460 mm 

8 Pojemność  bagażnika min. 500 litrów 

9 Silnik benzynowy, doładowany o mocy min. 150 KM 

10 Pojemność  silnika maks. 1800 cm3  

11 Skrzynia biegów manualna min. 6 przełożeń  
12 Emisja CO2  maks. 180 g/km 

13 Norma emisji spalin min. EURO 5 

14 Pojemność  zbiornika paliwa min 60 litrów 

15 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym maks. 8,0 I/100km 

16 Dwie poduszki powietrzne przednie 

17 Dwie poduszki powietrzne boczne 

18 Kurtyny powietrzne 

19 Kierownica wielofunkcyjna 

20 Podłokietniki przednich i tylnych siedzeń  
21 Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu 

22 Fabryczny system nawigacji 

23 Fabryczny radioodtwarzacz z CD/MP3 z RDS 

24 System automatycznie optymalizujący siłę  hamowania 

25 System zapobiegający poślizgowi kół  podczas ruszania 

26 Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy 

27 
Sterowane elektrycznie szyby przednie i tylne z systemem 
zapobiegającym przycięciu palców 

28 
Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka 
zewnętrzne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami 

29 Centralny zamek sterowany pilotem 

30 Wycieraczki z czujnikiem deszczu 

31 Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 

32 Co najmniej dwa gniazda 12V 

33 Automatycznie ściemniające się  lusterko wewnętrzne 

34 Tempomat 

35 
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth 

 zintegrowany z radioodtwarzaczem 

36 Czujniki parkowania przód i tył  
37 Biksenonowe reflektory 
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38 Światła do jazdy dziennej w technologii LED 

39 System doświetlania zakrętów 

40 Światła przeciwmgielne 

41 Fabryczne koła z felgami aluminiowymi min 16" 

42 Elektroniczne, dwa niezależne zabezpieczenia 

43 Komplet dywaników materiałowych 

44 
Dodatkowo- kpi. kół  z zimowym ogumieniem (felgi 
aluminiowe) 

45 
Koło zapasowe lub zestaw naprawczy z kompresorem, 
podnośnik, fabryczny zestaw narzędzi 

46 Gaśnica 

47 Apteczka 

48 Trójkąt ostrzegawczy 

49 Kamizelka odblaskowa 

50 Wnętrze - ciemna tapicerka 

Okres gwarancji 

1 Okres gwarancji na części mechaniczne min. 36 miesiące 

2 Okres gwarancji na perforację  nadwozia min 120 miesięcy 
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Załącznik nr 2 
do Umowy nr WFOŚiGW/WKiA/.... /2015 

PROTOKÓŁ  ODBIORU JAKOŚCIOWEGO 
SAMOCHODU OSOBOWEGO 

Spisany w dniu ........2015r. 

Zamawiający: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ul. Ogrodowa 5/7 
00-893 Warszawa 

Wykonawca: 

Producent: 	  
Marka. 	  
Model: 	  

L .p.  Wymagane parametry przez 
zamawiającego 

Oferowane parametry przez 
wykonawcę  

Zgodność  
parametrów 

1 
Fabrycznie nowy samochód osobowy rok 
produkcji 2015 

2 
Rodzaj nadwozia - 5 osobowy sedan lub 
hatchback 

3 Rodzaj lakieru - metalik 

4 Kolor nadwozia - ciemny (grafit lub czarny) 

5 Długość  min. 4830 mm 

6 Szerokość  z lusterkami maks. 2130 mm 

7 Wysokość  min 1460 mm 

8 Pojemność  bagażnika min. 500 litrów 

9 
Silnik benzynowy, doładowany o mocy min. 
150 KM 

10 Pojemność  silnika maks. 1800 cm' 

11 Skrzynia biegów manualna min. 6 przełożeń  
12 Emisja CO2  maks. 180 g/km 

13 Norma emisji spalin min. EURO 5 

14 Pojemność  zbiornika paliwa min. 60 litrów 

15 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym maks. 8,0 
1/100km 

16 Dwie poduszki powietrzne przednie 

17 Dwie poduszki powietrzne boczne 

18 Kurtyny powietrzne 

19 Kierownica wielofunkcyjna 

20 Podłokietniki przednich i tylnych siedzeń  
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21 
Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i 
z tylu 

22 Fabryczny system nawigacji 

23 Fabryczny radioodtwarzacz z CD/MP3 z RDS 

24 EBD lub równoważny 

25 ASR lub równoważny 

26 ESP lub równoważny 

27 
Sterowane elektrycznie szyby przednie i tylne 
z systemem zapobiegającym przycięciu palców 

28 
Elektrycznie 	sterowane, 	podgrzewane 	i 
składane 	lusterka 	zewnętrzne 	w 	kolorze 
nadwozia z kierunkowskazami 

29 Centralny zamek sterowany pilotem 

30 Wycieraczki z czujnikiem deszczu 

31 Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 

32 Co najmniej dwa gniazda 12V 

33 
Automatycznie ściemniające się  lusterko 
wewnętrzne 

34 Tempomat 

35 
Bezprzewodowy system obsługi telefonu 
Bluetooth zintegrowany z radioodtwarzaczem 

36 Czujniki parkowania przód i tył  
37 Biksenonowe reflektory 

38 Światła do jazdy dziennej w technologii LED 

39 System doświetlania zakrętów 

40 Światła przeciwmgielne 

41 
Fabryczne koła z felgami aluminiowymi min 
16 " 

42 Elektroniczne, dwa niezależne zabezpieczenia 
43 Komplet dywaników materiałowych 

44 
Dodatkowo- kpi. kół  z zimowym ogumieniem 
(felgi aluminiowe) 

45 
Koło zapasowe lub zestaw naprawczy z 
kompresorem, podnośnik, fabryczny zestaw 
narzędzi 

46 Gaśnica 

47 Apteczka 

48 Trójkąt ostrzegawczy 

49 Kamizelka odblaskowa 

50 Wnętrze - ciemna tapicerka 

Okres gwarancji 

1 
Okres gwarancji na części mechaniczne min 
36 miesięcy 

2 
Okres gwarancji na perforację  nadwozia min. 
120 miesięcy 
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WFOSiGW w Warszawie 

Postępowanie nr ZP-2/2015 

Do samochodu dostarczono komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu 
w wydziale komunikacji oraz do ubezpieczenia. 

Uwagi. 	  

Podpis Zamawiającego 	 Podpis Wykonawcy 

(miejscowość, data) 

Podczas ostatecznego przekazania i przyjęcia pojazdu, potwierdzamy zgodność  przedmiotu 

zamówienia z SIWZ i ofertą  Wykonawcy oraz potwierdzamy odbiór dokumentów 

lub 

Stwierdzamy następujące nieprawidłowości 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie.....* 

Podpis Zamawiającego 	 Podpis Wykonawcy 
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WFOŚiGW w Warszawie 
Postępowanie nr ZP-2/2015 

ZaNcznik nr 3 
do Umowy nr WFOŚiGWIWKiA/.... /2015 

PROTOKÓŁ  ZDAWCZO-ODBIORCZY 

Spisany w dniu ... .... 2015r. 

Zamawiający: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7 
00-893 Warszawa 

Wykonawca: 

Przedmiotem jest przekazanie przez Zamawiającego i odbiór przez Wykonawcę  samochodu 
osobowego zgodnie z Umową  nr WFOŚiGW/WKiA/..../2015 z dnia ... ...2015r.: 

Samochód osobowy Honda Accord 4D 
Rok produkcji: 2010 
Przebieg: 	 km (pojazd w ciągłej eksploatacji) 
Kolor nadwozia: czarny 
Stan techniczny: bez zastrzeżeń  

Uwagi: 

Podpis Zamawiającego 	 Podpis Wykonawcy 
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