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Istotne Postanowienia Umowy
1.

Zamawiający: Skarb Państwa - Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działający
przy pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa, NIP: 701-002-53-24, REGON: 140610454, reprezentowany przez Pana
Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej
„Zamawiającym”.

2.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych do samochodów.

3.

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacja cenowa stanowią integralną częścią
umowy.

4.

Termin wykonywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku
lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
co nastąpi wcześniej.

5.

Przedmiot umowy będzie realizowany
zgodnie z faktycznymi potrzebami
Zamawiającego, w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę
w ofercie z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające
z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na ten cel.
Informacja o wysokości tych środków zostanie zawarta w umowie.

6.

Terminy dostaw:
a) dostawy będą odbywać się w dni robocze: minimum ………. razy dziennie
b) sposób dostawy: dowóz pod adres przy ulicy Powsińskiej 69/71 w Warszawie
c) możliwość dokonania odbioru osobistego w magazynie Wykonawcy

7.

Dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych:
a) grupa towarowa 1, 2 i 3: maksymalnie ……….. dzień roboczy,
b) grupa towarowa 4 i 6: maksymalnie ………. dni robocze,
c) grupa towarowa 5: maksymalnie ………… dni robocze.

8.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
…………………………………………………………

9.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi:
………. zł netto (słownie: …….), co wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT)
w wysokości ……. zł (słownie: ………….) według obowiązującej stawki 23 %, stanowi
łącznie ……. zł brutto (słownie: ……….).

10.

W przypadku przewidywanego wygaśnięcia niniejszej umowy z uwagi na wyczerpanie
kwoty, o której mowa w ust. 9, w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości
świadczenia usług Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy,
w momencie dogodnym dla Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wyczerpaniu
95% kwoty, o której mowa w ust. 9.
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11.

Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na
rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21
dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/.

12.

Faktura będzie wystawiana zbiorczo minimum raz w miesiącu.

13.

Faktury będą dostarczane wraz z poszczególnymi dostawami lub odbierane osobiście
od Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowa forma obiegu
dokumentacji zostanie ustalona w trybie roboczym z Wykonawcą.

14.

Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

15.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.

16.

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

17.

Wykonawca udziela na wszystkie części gwarancji zgodnej z gwarancją producenta
danej części, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty
montażu w pojeździe.

18.

Zwroty źle dobranych lub nie wykorzystanych produktów będą realizowane na koszt
Wykonawcy.

19.

Zamawiający naliczy kary umowne:
1) w wysokości 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej części umowy z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto - z tytułu opóźnienia w terminowym
wykonaniu dostawy zamówionego przedmiotu umowy za każdy dzień
pozostawiania w opóźnieniu co do terminu, w zależności od danej grupy towarowej,
dostawy/przygotowania do odbioru danej części.
20. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy
i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, skierowanego
przez Zamawiającego, Wykonawca nie zaprzestał tych naruszeń.
21. W każdym przypadku udokumentowania przez Zamawiającego zawyżania cen części
i materiałów eksploatacyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający powiadomi pisemnie
Wykonawcę o powyższym fakcie i wezwie Wykonawcę do zaprzestania powyższych
praktyk.
22. W przypadku niezaprzestania praktyk zawyżania cen części i materiałów
eksploatacyjnych pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do
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zaprzestania ich stosowania, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
23. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego ze skutkiem
natychmiastowym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze
z tego tytułu. Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za usługi faktycznie
wykonane do dnia wypowiedzenia umowy.
24. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji,
jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub
rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są
poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
25. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o
wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
26. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające
na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób
ze Stroną.
27. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści
oferty w kwestii zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U z 2018 r.
poz. 2177),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przez Wykonawcę,
a Wykonawca złoży nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, wniosek o dokonanie zmiany treści umowy oraz należycie
udokumentuje, że wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty realizacji umowy przez
Wykonawcę.
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