Umowa nr …/17/PU
(zwaną dalej „Umową”)
zawarta w dniu ……………… r. w Warszawie
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1447 z późn. zm.), posiadającym NIP: 701-00737-77 oraz REGON: 141032404 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana Piotra Sołowieja – Dyrektora Działu Koordynacji i Współpracy z Ekspertami, działającego
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 stycznia 2017 r., którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do
Umowy,

a
……………………….

zamieszkałą/zamieszkałym

w Warszawie,

przy

……………..,

ul.

posiadającą/ posiadającym PESEL: ………………………………., legitymującą/ legitymującym
się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez: …………………., ważnym do:
…………………………,

prowadzącą/prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

firmą

……………………………………., przy ul. ………………………….., posiadającą/ posiadającą
NIP:

…………………..

oraz

REGON:

………………………..,

zwaną/

zwanym

dalej

„Wykonawcą”,

lub

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00-000
…………… wpisaną do której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w ………………., ….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS :…………, posiadającą
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NIP: …………………. oraz REGON: …………………., kapitał zakładowy w wysokości:
……………………., opłacony w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą” ,
reprezentowaną przez: ……………………………….

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy stanowi Załącznik nr
2 do Umowy).”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
Pełnomocnicy oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały odwołane
a ich treść nie uległa zmianie.1
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, ze zm.).

§1.
Przedmiot Umowy
1.

Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania
samochody osobowe o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz o
wyposażeniu i w ilości zgodnej z zapytaniem ofertowym, którego kopia stanowi Załącznik nr
3 do Umowy (dalej: „Zapytanie”) oraz zgodnie z formularzem oferty, którego kopia stanowi
Załącznik nr 4 do Umowy (dalej: „Oferta”) na czas oznaczony wskazany w ust. 6, a
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie, zgodnie z § 2
Umowy (dalej łącznie: „Przedmiot Umowy”).

2.

Wykonawca

zapewnia,

że

Przedmiot

Umowy

będzie

w

pełni

sprawny

i wolny od wad prawnych i fizycznych, uniemożliwiających jego używanie zgodnie z jego
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz postanowieniami Umowy.
3.

Wykonawca oświadcza, że nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody prawne oraz
faktyczne, które uniemożliwiałyby bądź utrudniały zawarcie lub wykonanie Umowy.

1

jeśli dotyczy
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4.

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest jego własnością, lub posiada zgodę
podmiotu trzeciego2 do dysponowania Przedmiotem Umowy.

5.

Zamawiający zobowiązuje się do używania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w
Umowie.

§2.
Wynagrodzenie, płatności
1.

Strony postanawiają, że maksymalna kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu
należytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi 125.247,003 (słownie: sto dwadzieścia
pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem 00/100) złotych netto, powiększona o należny
podatek VAT i stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za
wykonanie przez Wykonawcę usług, objętych Przedmiotem Umowy.

2.

Stawka

dziennego

czynszu

najmu

za

użytkowanie

1

(jednego)

samochodu

wynosi:……..…….. (słownie:…………………………………..), tj. ……………… (słownie
……………………………..) złotych brutto.
3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym:

1)

koszt transportu i wydania Przedmiotu Umowy (dostarczenia do siedziby Zamawiającego i
odbiór z siedziby Zamawiającego);

2)

czynsz najmu samochodów bez limitu przejechanych przez Zamawiającego kilometrów
(czynsz liczony jako iloczyn stawki dziennego czynszu najmu o którym mowa w ust. 2 i ilości
wynajętych samochodów).

4.

Stawka czynszu najmu, o której mowa w ust. 2, zostanie powiększona o podatek VAT według
stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

5.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za użytkowanie zamówionych i
oddanych do dyspozycji samochodów.

6.

Strony postanawiają, że kwota wymieniona w ust. 1, jest całkowitą kwotą należną
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy oraz, że wynagrodzenie pokrywa
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

jeśli dotyczy
tj. równoważności 30.000 Euro, obliczonej na podstawie kursu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie średniego kursu złotego do euro, stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254).
2
3
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7.

W przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1, w terminie realizacji
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy, Wykonawcy nie będzie
przysługiwało z tego tytułu wobec Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

8.

Wynagrodzenie z tytułu korzystania z Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie uiszczał
„z dołu”, w postaci opłat miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od jej
doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

9.

Faktura VAT zostanie wystawiona w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie samochodów,
zgodnie z comiesięcznym zestawieniem, przygotowanym przez Wykonawcę w oparciu o
jednostkowe protokoły zdawczo – odbiorcze (których wzór stanowi Załącznik nr 5 do
Umowy

(dalej:

„Protokół

zdawczo-odbiorczy”),

wskazującym

ilość

wynajętych

samochodów oraz ilość dni, w których samochody były wynajmowane oraz ewentualnie
innymi uwagami dotyczącymi realizacji Umowy.
10.

Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 3.
Termin i wydanie Przedmiotu Umowy

1.

Wykonawca oświadcza, że będzie świadczyć usługę wynajmu samochodów osobowych,
według zapotrzebowania Zamawiającego, zmiennego w zakresie liczby samochodów oraz
terminów wynajmu w okresie od 21 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

2.

Wstępna szacowana liczba samochodów oddanych Zamawiającemu w najem w terminie
określonym w § 3 ust. 1 Umowy oraz przewidywane poszczególne terminy najmu
samochodów zostały wskazane w Zapytaniu (pkt. III: Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia).

3.

Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy z wyprzedzeniem 5 (pięciu)
dni kalendarzowych, na adres mailowy Wykonawcy, wskazany w § 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy o:

1)

dokładnym terminie (data i godzina), w jakich oczekuje wydania i przewiduje zdanie
samochodów, objętych Przedmiotem Umowy,

2)

liczbie samochodów, objętych Przedmiotem Umowy, których będzie potrzebował w danym
terminie / okresie.

4.

Strony ustalają, że każdorazowo wydanie i zdanie samochodów, objętych Przedmiotem
Umowy nastąpi:
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1)

pod adresem siedziby Zamawiającego;

2)

przy udziale przedstawicieli obu Stron, w tym, ze strony Zamawiającego przy udziale jednej z
osób wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do Umowy,

3)

na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w szczególności:

a)

oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;

b)

wskazanie Umowy;

c)

datę sporządzenia Protokołu zdawczo-odbiorczego;

d)

stwierdzenie należytego wykonania albo określenie, w jakim zakresie Umowa nie została
wykonana lub została wykonana nienależycie, wraz ze wskazaniem sposobu dalszego
postępowania;

e)

podpisy przedstawicieli Stron, w tym, ze strony Zamawiającego jednej z osób wymienionych
w Załączniku nr 6 do Umowy,

5.

Jeśli samochód, będący Przedmiotem Umowy, posiada wady wynikające ze zwykłego
użytkowania, które nie wpływają na jego zwykłe użytkowanie, w szczególności nie powodują
zmniejszenia bezpieczeństwa (np. otarcia lakieru, niewielkie wgniecenia karoserii), Strony
określą te wady w Protokole zdawczo – odbiorczym, lub w załączniku do tego Protokołu
(służyć w tym celu mogą np. schematy lub rysunki poglądowe samochodu z zaznaczonymi
wadami, o których mowa powyżej, zdjęcia etc.).

6.

Za dotrzymanie terminu

wydania i zdania poszczególnych samochodów, objętych

Przedmiotem Umowy, przyjmuje się, każdorazowo, datę podpisania - bez uwag - przez
Strony jednostkowych Protokołów zdawczo – odbiorczych.
7.

Wykonawca oświadcza, że samochody, objęte Przedmiotem Umowy, każdorazowo w
momencie wydania, będą:

1)

sprawne technicznie;

2)

wyposażone właściwie do warunków drogowych i pogody (opony letnie / zimowe,
odpowiedni płyn do spryskiwaczy) oraz posiadające wszelkie przynależności, a w
szczególności, apteczkę i trójkąt;

3)

ubezpieczone w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia;

4)

zatankowane do pełna;

5)

umyte z zewnątrz i wysprzątane w środku.

8.

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

przekazania

Zamawiającemu,

z samochodów, objętych Przedmiotem Umowy, wraz z samochodem:
Strona 5 z 10

dla

każdego

1)

dowodu rejestracyjnego;

2)

aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie Przedmiotu Umowy, wraz z
informacją, w razie potrzeby skorzystania z polisy;

3)

co najmniej jednego kompletu kluczyków.

9.

W przypadku ustalenia w Protokole zdawczo-odbiorczym, że dostarczone samochody, objęte
Przedmiotem Umowy, nie spełniają wymogów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy,
Wykonawca w terminie do 2 (dwóch) godzin zegarowych od umówionej godziny wydania
samochodu, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu samochodów spełniających
wymogi określone w Zapytaniu oraz Umowie.
§ 4.
Kary umowne

1.

Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy następujących kar umownych:

1)

za przekroczenie terminu dostawy i wydania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust.
1 Umowy oraz pojazdu zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy- w wysokości
20,00 (słownie: dwadzieścia 00/100) złotych netto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w
wydaniu jednego samochodu;

2)

w przypadku niezgodności stanu technicznego samochodu, objętego Przedmiotem Umowy, z
wymogami, o których mowa w § 3 ust. 7 Umowy lub wystąpienia braków w dokumentacji,
wskazanej w § 3 ust. 8 Umowy - w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych netto,
za każde uchybienie;

3)

w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych netto.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy lub go nie
wykonuje lub zaprzestał wykonywania Przedmiotu Umowy lub w przypadku powtarzających
się zaniedbań ze strony Wykonawcy dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.

3.

W razie niedostarczenia przez Wykonawcę samochodu, objętego Przedmiotem Umowy,
Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wynająć samochód
zastępczy na koszt Wykonawcy.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego z
kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
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choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego,
była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar
umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania
kary lub jej części niepotrąconej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia
doręczenia mu wezwania do zapłaty, na adres wskazany w komparycji Umowy.
5.

Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych, aż do wysokości faktycznie poniesionej przez niego szkody.
§ 5.
Pozostałe zobowiązania Stron

1.

Wykonawca zobowiązuje się:

1)

informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez
uprawnione organy lub osoby trzecie, dotyczących Przedmiotu Umowy lub w wyniku których
jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub Przedmiocie Umowy, w terminie
7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania;

2)

w przypadku niemożności korzystania z Przedmiotu Umowy w następstwie zdarzeń
niezależnych od Zamawiającego (w szczególności: awaria pojazdu, kolizja) do zapewnienia
Zamawiającemu, bez dodatkowych opłat, samochodu zastępczego, o porównywalnych, ale
nie gorszych parametrach niż Przedmiot Umowy, w ciągu od czterech do ośmiu godzin od
momentu zgłoszenia awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Umowy.

2.

Zamawiający zobowiązuje się:

1)

korzystać z Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z jego właściwościami i gospodarczym
przeznaczeniem oraz postanowieniami Umowy;

2)

ponosić koszty i opłaty związane z użytkowaniem Przedmiotu Umowy w zakresie bieżącej
ich eksploatacji, tzn. paliwo, opłaty za korzystanie z autostrad i parkingów;

3)

informować Wykonawcę o ujawnionych wadach Przedmiotu Umowy;

4)

informować Wykonawcę o wszelkich zapytaniach skierowanych do Zamawiającego przez
uprawnione organy, w tym organy ścigania, lub osoby trzecie, dotyczących Przedmiotu
Umowy lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o Wykonawcy lub
Przedmiocie Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zapytania.
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§ 6.
Wypowiedzenie, wygaśnięcie Umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy:

1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w
terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2)

gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, i
mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń,
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego – w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;

3)

gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być realizowana
zgodnie z Zapytaniem i bieżącymi ustaleniami między Stronami– w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

4)

w przypadku innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe – w terminie
14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia uchybienia.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy, do momentu złożenia oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy.

3.

W przypadku wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z wypowiedzeniem
Umowy, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.

4.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień Umowy.

5.

Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Wypowiedzenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w
związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§ 7.
Zmiany Umowy
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Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem, że zmiana osób i danych, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy, a
także zmiany w zapotrzebowaniu na samochody, objęte Przedmiotem Umowy, następuje poprzez
pisemne powiadomieniu drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści Umowy.
§ 8.
Adresy do korespondencji
1.

Dla celów koordynacji realizacji Umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

1)

ze

strony

Wykonawcy:

Pan/Pani

………………………………………,

tel:

………………………….., adres e-mail: …………………………………………….;
2)

ze

strony

Zamawiającego:

Pan/Pani

………………………………………………,

tel:

…………………………..., adres e-mail: …………………………………………..;
2.

Przedstawiciele Stron wskazani powyżej są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w zakresie niewskazanym wyraźnie w Umowie,
lecz niezbędnym do jej wykonania, z tym zastrzeżeniem, że nie są umocowani do dokonywania
zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy), chyba że upoważnienie
takie wynika z odrębnego pełnomocnictwa.

3.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

4.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z
poinformowaniem Stron.
§ 10.
Postanowienia końcowe

1.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające
z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w
zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
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3.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego a także (jeśli
dotyczy) postanowienia

Ogólnych Warunków Najmu (OWN), stosowanych przez

Wykonawcę, których kopia stanowi Załącznik nr 7 do Umowy, w wersji (1) dostępnej na
stronie internetowej Wykonawcy, dostępnej pod adresem: ………………., na dzień złożenia
oferty lub (2) dostarczonej Zamawiającemu wraz z ofertą w wersji pisemnej wraz z Ofertą.
4.

W przypadku sprzeczności postanowień Umowy i OWN, rozstrzygające znaczenie mają
postanowienia Umowy.

5.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach - 2 (dwa) dla
Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.

6.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Zamawiającego (ew.
kopia wniosku F2 potwierdzona za zgodność z oryginałem) (kopia);

2)

Załącznik nr 2 –

Dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu

Wykonawcy (kopia);
3)

Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe;

4)

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy (kopia);

5)

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego;

6)

Załącznik nr 6 – Lista osób uprawnionych do używania samochodów, będących
przedmiotem najmu, w tym do podpisywania Protokołu zdawczo – odbiorczego;

7)

Załącznik nr 7 – Ogólne Warunki Najmu4 .(jeśli dotyczy).
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

4

jeśli dotyczy
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