UMOWA

zawarta w dniu …............ pomiędzy
Powiat: Bialski
,Dom Pomocy Społecznej,
21-543 Konstantynów ul. Kard .Stefana Wyszyńskiego 6-12
NIP: 537-19-81-207 REGON030232276
reprezentowanym przez:
1. Małgorzatę Malczuk - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a firmą
….......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez :
1.........................................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty z dnia ……………….
w przetargu nieograniczonym, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015, poz.2164).
§2
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest :
„Dostawa
samochodu
9-osobowego
przystosowanego
niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego”

2.

do

przewozu

osób

Szczegółowy opis parametrów samochodu wymienionego w pkt. 1 określa załącznik nr 1 –
Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do ………………..
2. Odbiór samochodu nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3.

Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego własnością, nie
mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i
zabezpieczenia.

4. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

dostarczenia

samochodu

w

stanie

kompletnym,

nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji.
5. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym samochodzie i
ponosi wszelkie zobowiązania z tego tytułu wynikające.

6. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uważa się dzień,
w którym podpisany zostanie bez zastrzeżeń protokół odbioru – Załącznik Nr 2 do Umowy.
§4
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje wymieniony w § 2 samochód za cenę brutto :

1.

….................................................... /słownie złotych: …........................................./ ustaloną w
wyniku przetargu wygranego przez Wykonawcę.
Cena, o której mowa w pkt. 1 obejmuje :

2.

3.

1)

wartość pojazdu wraz z wyposażeniem,

2)

koszt przeprowadzenia przeglądu przed sprzedażnego pojazdu.
Podstawą do zapłaty za samochód będzie faktura VAT wystawiona na Zamawiającego z

terminem realizacji …….. dni. Dane do faktury:

Dom Pomocy Społecznej
21-543 Konstantynów ul. Kard .Stefana Wyszyńskiego 6-12
NIP: 537-19-81-207 REGON030232276
Jeśli

termin

płatności

wypadnie

w

dniu

wolnym

od

pracy

płatność

nastąpi

w kolejnym dniu pracującym.

4.

Faktura zostanie zrealizowana w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy wskazane
na fakturze.

5.

Wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego
złącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń.
§6
1.

W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy naliczone będą kary umowne.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym
mowa § 4 ust 1, za każdy dzień zwłoki licząc zgodnie z § 3 ust.1.
2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust 1.

§7
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
jeden – dla Zamawiającego, jeden – dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa)

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa)

Załącznik Nr 2
do Umowy z dnia ………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
podpisany w dniu ……………………………………………..
Dom Pomocy Społecznej
21-543 Konstantynów występująca jako Zamawiający reprezentowany przez :
…....................................................................................................................................
potwierdza przyjęcie od Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………………
nazwa firmy
reprezentowanego przez :
…………………………………………………………………………………………………………
imię nazwisko i stanowisko służbowe
samochodu marki - ………………………………………………………………………………….
rok produkcji - ………………………………………………………………………………………..
nr silnika - …………………………………………………………………………………………….
nr nadwozia - ………………………………………………………………………………………...
nr karty pojazdu - ………………………………………….………………………………………...
nr homologacji - ……………………………………………………………………………………...
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
II. Kupujący potwierdza, że otrzymał wraz z samochodem poniższe dokumenty :
1.

Książkę pojazdu,

2.

Książkę gwarancyjną,

3.

Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,

4.

Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw
gwarancyjnych samochodu,

5.

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

6.

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

III. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że samochód wymieniony w niniejszym protokole zostaje przyjęty
bez zastrzeżeń.
IV. Uwagi w zakresie zapisów zawartych w niniejszym protokole :
…………………………………………………………………………………………………………………
Zamawiający

Wykonawca

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa)

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa)

