Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.166.2013
PROJEKT

U M O W A Nr …….. /2013
umowa zawarta w dniu ……………. r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul.
Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
posiadający NIP/Regon
reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.) strony zawierają umowę
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa fabrycznie nowych 2 szt (dwóch)
samochodów

osobowych

marka…………………………,model

typu

sedan

do

Urzędu

…………………………………………

Miasta

którego

Nowego

szczegółowe

Sącza,
parametry

techniczne zostały określone w ofercie Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy i w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część
umowy
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest wydać przedmiot umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia
podpisania umowy.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu odbioru pojazdu, dokumenty związane z
dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji tj. kartę pojazdu, Świadectwo zgodności WE , książkę
gwarancji.
3. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego, co najmniej dwa dni robocze wcześniej o
terminie odbioru na nr fax 018 443 78 63, lub telefon nr 18 448 65 55

4. Do odbioru ze strony Zamawiającego powołuję się następujące osoby:
Tomasz Wydrzyński
5. W miejscu wydania towaru w obecności przedstawicieli obydwu stron nastąpi odbiór jakościowy,
polegający na stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, oraz zgodność stanu technicznego i
parametrów technicznych z warunkami umowy, który zostanie zakończony podpisaniem protokołu
odbioru .
6. Wydanie samochodów nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego lub w innym
wskazanym przez Wykonawcę miejscu-według wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ,że wydanie
samochodów odbędzie się w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza.

§3
1. Zamawiający zgodnie z treścią złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za 1

dostarczony przedmiot umowy

wynagrodzenie w wysokości: Brutto ……………………. złotych (słownie:…………………………………………..
złotych 00/100) w tym podatek VAT w wys.23% tj. ………………….zł (słownie:…………………………………
złote

00/100) Razem za 2 pojazdy wynagrodzenie brutto……………………….złotych ( słownie:

…………………………………………………………..

zł

00/100)

w

tym

podatek

VAT

w

wys.23%

tj………………………………… zł ( słownie:……………………………………………………………………zł 00/100 )
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy w
terminie 14 dni przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy licząc od daty
otrzymania Faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego bez
zastrzeżeń odbiór przedmiotu zamówienia. Otrzymanie faktury winno się odbyć w dniu realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Za datę płatności strony uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4
1. Wykonawca udziela ………. - miesięcznej gwarancji na wszystkie podzespoły techniczne pojazdu bez
limitu kilometrów licząc od daty podpisania protokołu odbioru. …………. miesięcy na perforacje
nadwozia oraz ……………. miesięcy na powłokę lakierniczą
2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego protokołu odbioru samochodów.
3.Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny

na zasadach przewidzianych przez

producenta samochodu
4.Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji włącznie z wszelkimi przedłużeniami
tego okresu .

5. Wszelkie ewentualne usterki i naprawy w okresie gwarancji winny być usuwane przez
Autoryzowany Serwis Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych
licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy do serwisu.
6. Na okres naprawy czy usunięcia usterki Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu
samochód zastępczy.

§5
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w § 1 przedmiotu umowy, który jest
wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten przedmiot umowy, nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, a także nie
posiada wad w postaci napraw blacharsko-lakierniczych i innych ukrytych wad.
§6
1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych:
1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy
określonej w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wartości ceny
jednostkowej pojazdu określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o którym mowa w § 4
ust.5
2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 25 % całkowitej wartości
brutto umowy określonej § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa całości wyrządzonej szkody stronom przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.
4. W razie zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez
ponoszenia jakichkolwiek negatywnych skutków finansowych.
§7
1. Umowa może być przez każdą stronę rozwiązana z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec
miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub uzasadnionej
utraty zaufania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§9
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz.dla Wykonawcy, dwa egz.
dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

