Załącznik nr 5

DPS/343/1/12

do SIWZ

Projekt umowy

Umowa nr …../2012
Zawarta w dniu …………………. w Mońkach, w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej w Mońkach z siedzibą 19-101 Mońki, ul. PCK 15,
Nr NIP:546-10-11-837, Nr REGON: 000977597,
reprezentowanym przez Dyrektor mgr Alicję Zawistowską
- zwanym w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………………………………………………………………………..………………….,
reprezentowaną przez
………..……………….………….………………………………………………………………………
- zwaną dalej „WYKONAWCĄ”
- dalej łącznie zwane Stronami
§1
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego według
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759),o następującej treści:
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego i sprzedaż przez Wykonawcę jednego (1
szt.) fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad fizycznych i prawnych samochodu
osobowego BUS marki …………….., model……………….dostosowanego do przewozu 8 osób +
kierowca z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim, zgodnego z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz złożoną ofertą z dnia ………………………………...
2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony samochód posiada wszelkie wymagane przez przepisy
prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z niego przez Zamawiającego oraz
osoby trzecie.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego samochodu na własny koszt i ryzyko do
siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 10.04.2012 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego
przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Zamawiający po przeprowadzeniu badania technicznego
oraz jakościowego może odmówić odbioru całości przedmiotu umowy, gdy posiada on wady i usterki
lub jest w stanie nieprzydatnym do użytku albo gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że tego rodzaju
wady i usterki przedmiot umowy posiada.
3. Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu wszystkie
dokumenty dotyczące pojazdu wymienione w SIWZ oraz inne niezbędne do właściwego użytkowania
pojazdu będącego przedmiotem umowy.
4. Prawo własności do samochodu przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu przez upoważnionych
przedstawicieli Stron dokumentu odbioru samochodu, odbioru od Wykonawcy faktury VAT
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zawierającej w szczególności: nazwę nabywcy pojazdu, wartość netto i brutto zakupionego pojazdu,
termin płatności, termin odbioru pojazdu i nr rachunku bankowego sprzedawcy oraz wszystkich
pozostałych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu oraz potrzebnych do jego
eksploatacji.

§4
Cena za wymieniony przedmiot umowy wynosi:
1. netto……………………słownie:……………………………………………………………………...
2. podatek VAT ………………, słownie:………………………………………………………………..
3. brutto…………………………słownie:……………………………………………………………….

Zamawiający dokona zapłaty należności wynikającej z faktury VAT po podpisaniu przez
upoważnionych przedstawicieli stron dokumentu odbioru samochodu, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
……………………………………………………………………………………………………………

§5
1. W przypadku niedostarczenia samochodu w terminie określonym w § 3 ust.1, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 za każdy dzień opóźnienia.
2. Za dostarczenie niezgodnego z § 2 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% jego wartości za
każdy dzień zwłoki w wymianie towaru chyba, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym
zobowiąże się do wymiany przedmiotu zamówienia w terminie 24 godzin.
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt. 3.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z
faktury złożonej przez wykonawcę.

§6
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7
1. Wykonawca udziela gwarancji bez limitu kilometrów na dostarczony samochód na okres
nie krótszy niż 24 miesiące.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru samochodu.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w dostarczonym samochodzie,
Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do ich
bezwzględnego usunięcia, w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 7 dni
roboczych.
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4. Jeżeli usunięcie wady lub usterki samochodu nie będzie możliwe w terminie określonym w ust. 3,
wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu samochodu zastępczego lub zapłaty
należności za wynajem samochodu zastępczego.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r., Nr
113 poz. 759 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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