UMOWA Nr .......................
zawarta w Mielcu, w dniu ....... ……… 2018r. roku (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec,
wpisaną pod numerem KRS 0000049617 do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz posługującą się numerem
identyfikacji podatkowej NIP: 817-00-05-093, REGON: 690024569, o kapitale zakładowym
23.914.000,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:
1. Pana Józefa Twardowskiego - Prezesa Zarządu
2. Pana Łukasza Gajdowskiego –Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………. z siedzibą w ……………, ul. ……………, ……………., wpisaną pod numerem KRS ………………
do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, …. Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego oraz posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: ………………, REGON:
……………, reprezentowaną przez:
1. .............................. - ..................................................
2. .............................. - ..................................................
zwaną dalej Wykonawcą, wyłonionym po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro netto w trybie zapytania
ofertowego na zamówienie pn. Wykonywanie przeglądu serwisowego i napraw samochodów
osobowych marki:
a.) Skoda Fabia II HATCHBACK nr rejestracyjny RMI 15201
b.) Skoda Octavia III Elegance 2.0 TDI nr rejestracyjny RMI 57902
c.) Skoda Octavia 2.0 TDI nr rejestracyjny RMI 30528
dla Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu - nr sprawy ZP/SUI/6/2018,
o następującej treści:
§ 1.
1.W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonywania usługi polegającej na wykonaniu przeglądu serwisowego i napraw samochodów
osobowych marki:
a.) Skoda Fabia II HATCHBACK nr rejestracyjny RMI 15201
b.) Skoda Octavia III Elegance 2.0 TDI nr rejestracyjny RMI 57902
c.) Skoda Octavia 2.0 TDI nr rejestracyjny RMI 30528
dla Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu.
- w okresie od dnia podpisania Umowy do 31.12.2018roku .
2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie obsługi technicznej samochodów
osobowych oraz dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym do prawidłowego i terminowego
serwisowania samochodu osobowego określonego w § 1 pkt. 1 Umowy.

3.Szczegółowy zakres usług serwisowania określa dokument pn. „Opis przedmiotu zamówienia”
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy wraz z Ofertą Wykonawcy z dnia ...............
stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.

4.Wykonawca podejmuje się wykonywania czynności objętych Przedmiotem Umowy z najwyższą
starannością oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,
pozwalające na prawidłowe i należyte wykonywanie wyżej opisanego Przedmiotu Umowy.
§ 2.
1. Samochód przyjmowany będzie do *serwisowania w stacji obsługi zlokalizowanym przy ul.
……………………………………….. w …………………………, Serwisowanie samochodu wykonywane będzie na
uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego (telefonicznie lub e-mailowo).
2. Samochód do stacji obsługi przyjmowany będzie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia
samochodu do serwisowania. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego podjęcia
czynności naprawczych lub konserwacyjnych, po otrzymaniu zlecenia zatwierdzonego przez
Zamawiającego lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, poza kolejnością realizowanych
zleceń od osób trzecich.
3. Wykonawca najpóźniej w ciągu 2 godz. od przyjęcia samochodu do serwisowania, zobowiązuje się
Poinformować Zamawiającego o zakresie i szacunkowym koszcie wykonania serwisowania.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług przy zastosowaniu nowych pełnowartościowych
materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta, przy możliwie najniższych cenach.
Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zwrot kosztów zakupu podzespołów i
części zamiennych w okresie obowiązywania Umowy kwotę 7400,00 zł netto (9102,00zł
brutto).Zamawiający zastrzega sobie również prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie
montażu w samochodzie oryginalnych części lub nieodbiegających jakościowo od oryginałów
zamienników.
4. Zamawiający w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji od Wykonawcy, o której mowa w ust. 3,
potwierdza zakres i koszt wykonania serwisowania samochodu albo wycofuje zgłoszenie.
5. W przypadku wycofania zgłoszenia serwisowania samochodu, Zamawiający zobowiązuje się do
niezwłocznego odebrania samochodu ze stacji obsługi, a Wykonawca do jego wydania w stanie nie
gorszym niż ten w którym był samochód w chwili przyjęcia do serwisowania.
6. Przeglądy okresowe wskazane w książce obsługi samochodu (wynikające z okresu eksploatacji lub
przebiegu) oraz naprawy, z zastrzeżeniem ust. 7, Wykonawca zobowiązuje się realizować w terminie
24 godzin od potwierdzenia przez Zamawiającego zakresu i kosztu ich wykonania, przy czym do
powyższego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Serwisowanie samochodu wymagające znacznego nakładu czasu pracy albo wymiany części, którą
Wykonawca musi sprowadzić od producenta, będą wykonywane w terminie obustronnie
uzgodnionym.
8. Wykonawca przystępuje do serwisowania samochodu po potwierdzeniu przez Zamawiającego
zakresu i kosztu wykonania serwisowania, a po wykonaniu serwisowania, niezwłocznie informuje
Zamawiającego o gotowości samochodu do odbioru. Zamawiający odbiera samochód ze stacji obsługi
określonej w ust. 1 w terminie obustronnie uzgodnionym.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za samochód i jego wyposażenie od chwili przejęcia go od
Zamawiającego, do chwili odebrania samochodu ze stacji obsługi przez osobę upoważnioną przez

Zamawiającego.
10. Z chwilą odbioru samochodu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do części
zamontowanych w trakcie serwisowania samochodu.
§ 3.

1. Umowa obowiązuje od daty podpisania umowy do 31.12.2018roku.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia
działalności lub wszczęcia wobec niego postępowania likwidacyjnego - w terminie 14 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z powyższych okoliczności.
3. Obowiązki Stron związane z realizacją umowy określone są w załączniku nr 1 do umowy.
4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
pisemnego wezwania do usunięcia usterek powstałych po wykonanych naprawach, konserwacjach
lub przeglądach i nie podjęcia żadnych działań przez Wykonawcę w tym zakresie.
5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę
terminu wykonania usług objętych umową o 3 dni ( w tym usług gwarancyjnych).
§ 4.
1. Za należyte wykonywanie
przeglądu okresowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ……………… zł netto , brutto kwota ............ zł, zgodnie z ofertą z dnia…..
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z
wykonaniem przeglądu okresowego.
3. Za czas usługi naprawy Wykonawca otrzyma odrębne wynagrodzenie w stawce ..... zł netto ( brutto
............ zł ) za roboczogodzinę - zgodnie z Ofertą wykonawcy z dnia ...... , przy czym łączna wartość
wynagrodzenia za czas napraw w okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć kwoty ....... zł
netto ( brutto ............ zł ) stanowiącej równowartość wynagrodzenia za 46 roboczogodziny. Nie
wykorzystanie założonego limitu czasowego na wykonanie napraw ( 46 roboczogodzin ) nie stanowi
podstawy roszczeń wykonawcy do zapłaty za niewykorzystane godziny z ustalonego limitu.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy wartość użytych do naprawy podzespołów, z uwzględnieniem
upustu od cen zakupu o jakim mowa w treści Oferty Wykonawcy z dnia .......
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 , 3 i 4 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do ......... dni, licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
6. Faktura poza sumaryczną kwotą do zapłaty musi zawierać dokładny wykaz podzespołów i części
użytych do wykonania usługi, ich ilość, ceny oraz dane pojazdu (m.in.: nr rejestracyjny, stan licznika,
marka, model). Ponadto musi też przedstawić ilość roboczogodzin przeznaczonych na wykonanie
poszczególnych czynności. Na fakturze musi być podany numer umowy.
7. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół
gotowości samochodu do odbioru.
8. Łączna kwota środków pieniężnych wydatkowanych przez Zamawiającego w ramach umowy nie
może przekroczyć kwoty brutto ........................................ zł (słownie:....................................................
..................... .................................. ............................... zł).
§ 5.
1. Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy będzie: … tel.: … e-mail: …

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy będzie: … tel.: … e-mail: …
3. Przedstawiciele nie są upoważnieni do dokonywania zmian Umowy.
4. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres drugiej Strony podany w komparycji Umowy
uznana będzie za doręczoną, chyba że druga Strona poinformowała na piśmie o zmianie adresu wraz
z podaniem aktualnego adresu do korespondencji.
§ 6.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość wykonanego serwisowania
samochodu oraz wady zmniejszające jego wartość i użyteczność.
2. Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji jakości na wykonaną naprawę samochodu oraz na
części zamontowane podczas serwisowania samochodu.
3. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego samochodu ze stacji obsługi.
4. Z tytułu gwarancji jakości określonej w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia roszczeń
Zamawiającego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazać kopie gwarancji udzielonej
przez producenta na części zamontowane w serwisowanym samochodzie oraz przedstawić
certyfikaty potwierdzające ich zgodność z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta
serwisowanego samochodu.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) opóźnienie w wykonaniu przeglądu lub naprawy w wysokości 2,50 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 2,50 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego, z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
§ 4 ust. 1 Umowy;
2. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Kara umowna będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty
księgowej.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwot naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§ 8.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od daty podpisania umowy do 31.12.2017roku.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
a) naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków Umowy;
b) realizacji przez Wykonawcę Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;
c) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia dowiedzenia się o zajściu
przyczyny odstąpienia.
§ 9.
Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów ust.1 niniejszego paragrafu.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie :
- terminu wykonania umowy, w szczególności w związkach z zaistnieniem odpowiednio
udokumentowanych przez Wykonawcę, okoliczności od niego niezależnych.
- osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne do
stron okoliczności ( tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne );
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości brutto umowy i nie mogą być niekorzystne
dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.
1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek
sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do
powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w
formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie.
2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej
postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy
wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też
obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze
negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie
miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w
maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych
oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych
nieważnością.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki stanowią integralną cześć Umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY :

*serwisowanie (przegląd okresowy, naprawa)

WYKONAWCA :

