
UMOWA NR …………… zawarta w dniu………………………………….

Nabywca/Odbiorca: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W ŚWIECIU

                                      ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie

                                      NIP:559-192-42-69, REGON: 340106181

reprezentowana  przez  Pana  mgr  inż.  Pawła  Bednarskiego  –  Prezesa  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zwanej dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prowadzącą  firmę: ……………………………………….…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP:………………………………………….., REGON:……………………………………… z siedzibą: …………………………………

……………………………………………………………………………………………… Zwanym dalej „Wykonawcą” o 
następującej treści:

W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  udzielania  zamówienia  publicznego  w  trybie  zapytania
ofertowego, Zamawiający udziela wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, zamówienia na „zakup
fabrycznie  nowego  pojazdu  dostawczego  typu  wywrotka  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu”.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  zakup  jednego  fabrycznie  nowego pojazdu  dostawczego marki
………………………………………………….., model ……………………………………………………………………………….

2. Szczegółowe  wymogi,  parametry  techniczne  oraz  zestawienie  wyposażenia  nabywanego
pojazdu  zostały  określone  w  załączniku  nr  1  „Ogłoszenia  o  zamówieniu”  stanowiącym
integralną część umowy.

3. Pełna  obsługa  gwarancyjna  obejmuje   wszelkie  czynności  obsługowe  i  naprawcze  oraz

materiały  eksploatacyjne   zgodnie  z  zaleceniami  producenta  i  zakresem  szczegółowo

opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi samochodu.

4. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  zakupiony  pojazd,  której  ważność  zaczyna  się  od  daty
odbioru:
a) mechaniczna - …………………… lata, bez limitu km/z limitem …………………..…..km;
b) na  powłokę lakierniczą -  …………………… lata, bez limitu km;
c) na perforację karoserii - …………………… lat, bez limitu km;

5. Wykonawca wraz z samochodem przekaże Zamawiającemu:

a) świadectwo homologacji,
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b) kartę pojazdu;

c) książkę serwisową,

d) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

1. Przekazanie pojazdu wraz z całą dokumentacją, o której mowa  w § 1 ust. 5 umowy nastąpi w

siedzibie Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oraz po opłaceniu właściwie

wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru.

2. Wykonawca przenosi  na Zamawiającego własność  pojazdu o  którym mowa w §  1  ust.  1

umowy.

3. Odbiór pojazdu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

4. Koszt dostawy pojazdu ponosi Zamawiający.

5. O  gotowości  wydania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  powiadomić

Zamawiającego z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

6. Odbiór odbędzie się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00).

7. Warunkiem odbioru będzie przekazanie przedmiotu umowy wolnego od wad.

8. Jeżeli  w  toku  czynności  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu  przysługiwać  będą

następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może żądać wymiany pojazdu na wolny od wad na koszt Wykonawcy.

c. Wykonawca zobowiązuje się naprawić stwierdzone usterki w terminie do 14 dni od dnia

zgłoszenia.

9. W przypadku stwierdzenia,  że zakupiony samochód jest niezgodny z ofertą  złożoną przez

Wykonawcę lub  posiada  ślady  zewnętrznego użytkowania  bądź  uszkodzenia,  Zamawiający

odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy

odbioru  przedmiotu  umowy  wraz  z  podaniem  terminu  odbioru  z  siedziby  Wykonawcy

przedmiotu zamówienia nowego, wolnego od wad, z tym że termin ten nie może  być dłuższy

niż  7  dni.  W  przypadku  niedotrzymania  wyżej  wskazanego  terminu  przez  Wykonawcę  ,

Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić.  Prawo  odstąpienia  od  umowy  przysługuje

Zamawiającemu również z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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ZOBOWIĄZANIA STRON

§ 3

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  uprawnienia  wymagane  do  prawidłowego  wykonania

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca  wykonywał  będzie  pełna  obsługę  gwarancyjną   w  okresie  trwania  gwarancji

zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem gwarancyjnym opisanym w karcie gwarancyjnej

i instrukcji obsługi pojazdu.

3. Wykonawca  gwarantuje  stosowanie  oryginalnych  części  i  akcesoriów  objętych  gwarancją

producenta.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

1. Wartość  umowy  ustala  się  na  kwotę   ……….…………………….zł  netto  (słownie:
……………………………………………………………………….zł),  ………………………………zł  brutto  (słownie:
……………………………………………………………………….zł)  w  tym  należny  podatek  VAT  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie stanowić bezusterkowy końcowy protokół odbioru
przedmiotu zamówienia, podpisany bez zastrzeżeń  przez strony.

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem  na rachunek Wykonawcy podany w

fakturze   w terminie  7  dni  licząc  od  daty  otrzymania   przez  Zamawiającego  prawidłowo

wystawionej faktury.

KARY UMOWNE

§ 5

Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczać będą kary umowne 

z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a. za odstąpienie od umowy w wyniku okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 5% 

wynagrodzenia umownego brutto,

b. za opóźnienie w realizacji umowy – 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
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a. za odstąpienie od umowy w wyniku okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto.

Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości

poniesionej szkody.

ZMIANY DO UMOWY

§ 6

1. Strony  dokonają  odpowiedniej  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  w  zakresie
wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  o  którym  mowa   w  §  4  ust.  1  umowy,  w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 wartość netto wynagrodzenia  Wykonawcy
nie  zmieni  się,  a  wartość  wynagrodzenia  brutto  zostanie  wyliczona   na  podstawie
nowych, obowiązujących przepisów.

3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1. Spory wynikłe na tle  realizacji  umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć
wpływ na realizację umowy.

     § 9

1. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  2  egz.  dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

         Załączniki:

         - parametry techniczne i wymagane wyposażenie samochodu – zał. 1

         - formularz oferty. 
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WYKONAWCA:                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
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