ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(dalej: Umowa)
zawartej w dniu .......2018 roku w Nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:
Warszawskim Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000347178, NIP: 5242711397, REGON: 142241908, kapitał zakładowy 4.220.000 zł
reprezentowaną przez:
..........................
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawca”
a
.......................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”.
Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca w dalszej części umowy nazywani będą łącznie Stronami.
1. Przedmiot Umowy
1.1.
Umowa określa warunki pomalowania przez Zleceniobiorcę używanych opon
samochodowych ułożonych na terenie obiektu użytkowanego przez Zleceniodawcę.
Szczegóły realizacji umowy określa dokumentacja przetargowa a w szczególnosci załacznik
nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), który stanowi integralną część umowy.
1.2.
Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje wiedzą oraz kwalifikacjami niezbędnymi do
należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy i nie istnieją żadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych
obowiązków.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Szczegóły zlecenia
Zleceniobiorca zobowiązuje się pomalować opony ułożone w słupki na terenie Toru
Modlin zlokalizowanego przy ul. gen. Wiktora Thommée 1B (05-102 Nowy Dwór
Mazowiecki). Wszelkie mteriały niezbędne do wykonania umowy, takie jak w szczególnosci
farby, pędzle, folie i inny sprzęt malarski zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. Koszt
materiałów (w tym ich dostarczenia na terne prac, składowanie etc.) został już ujęty w
wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 umowy. Ryzyko utraty materiałów obciąża
Zleceniobiorcę.
Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Zlecenia Strony ustalają na dzień ...........2018r.,
natomiast zakończenie tychże prac na dzień ...........2018r. (dalej: Termin).
Zakończenie realizacji prac związanych z realizacją Przedmiotu Zlecenia zostanie
stwierdzone pisemnym protokołem wystawionym przez Zleceniobiorcę i podpisane przez
Zleceniodawcę beż żadnych zastrzeżeń.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie jest w stanie zrealizować Przedmiotu Zlecenia
zgodnie z ustaleniami Umowy lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niezakończenia
prac określonym terminie, wskazanym w pkt. 2.2 Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zleceniodawcę, wskazując przyczynę opóźnienia
oraz podać nowy termin jego realizacji. Po otrzymaniu takiego powiadomienia
Zleceniodawcy przysługuje prawo, według wyłącznego własnego uznania, do anulowania
Przedmiotu Zlecenia lub jego modyfikacji, zgodnie z nowym terminem jego realizacji.
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3.
3.1

3.2

3.3

Wynagrodzenie
Za prawidłowe wykonanie w terminie Przedmiotu Zlecenia, Zleceniodawca zobowiązuje się
zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie, które łącznie nie przekroczy ................... zł, z tego
wynagrodzenie za pomalowanie 1 słupka opon będzie wynosić ..................... (iloraz wartości
ofertowej oraz liczby 2 000). Rzeczywista płatność będzie uzależniona od pomalowanych i
odebranych przez Zleceniodawcę słupków. Płatność nastąpi po protokolarnym odbiorze
wykonania prac.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia Zleceniodawcy faktury w terminie 14 dni
od dnia zakończenia realizacji prac związanych z należytym wykonaniem Przedmiotu
Zlecenia. Zakończenie realizacji prac zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez
strony.
Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.
4.1.

Kary umowne
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:
a) w wysokości 2% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu lub należytym
wykonaniu Przedmiotu Zlecenia (w tym za opóźnienie w realizaji prac gwarancyjnych).
b) w wysokości 20% Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.
c) w wysokości 50% Wynagrodzenia w przypadku niezachowania zasad poufności przez
Zleceniobiorcę, o której mowa w pkt. 5 Umowy.
4.2.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie
przekraczającym wysokość kary umownej do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
5.
5.1.

5.2.

Zasady zachowania poufności i gwarancja
W trakcie trwania Umowy ani po jej wygaśnięciu Zleceniobiorca nie może ujawniać
jakimkolwiek stronom trzecim żadnych informacji technicznych lub handlowych, dotyczących
Zleceniodawcy oraz nie wolno mu wykorzystywać takich informacji do celów innych niż
ustalono.
Na wyoknane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... od odebrania przedmiou prac.
Wady zgłoszone w trakcie gwarancji zostaną usunięte nie później niż w ciagu 14 dni od daty
ich zgłoszenia. Na poprawione prace gwarancja biegnie od nowa.

6.
Postanowienia końcowe
6.1.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub jakakolwiek jej część stanie się nieważna lub
nieskuteczna, nie ma to wpływu na pozostałą część Umowy i postanowienia takie pozostają
ważne i skuteczne w pełnym zakresie.
6.2.
Wszelkie zmiany i modyfikacje postanowień Umowy wymagają formy pisemnej oraz
podpisów właściwie umocowanych przedstawicieli obydwóch stron pod rygorem nieważności.
6.3.
Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające lub mające związek z niniejszą
umową, naruszeniem jej warunków, wypowiedzeniem lub nieważnością, Strony będą starały
się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym
dla rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
6.4.
W sprawach nie uregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
tym Kodeksu Cywilnego.
6.5.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

