Załącznik nr 7 SIWZ – wzór umowy
UMOWA Nr …../2014
zawarta w dniu …………………….. 2014 r.
pomiędzy :
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie , ul. Górna 17, 22-500 Hrubieszów,
NIP 919 16 62 419
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
a
……………………………………………………..
NIP ……………………….REGON…………………………
zwanym dalej „Dostawcą”
Niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej
SIWZ) oraz złożoną ofertą, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy,
jako jej załączniki (SIWZ – nr 1 oraz oferta – nr 2).
§1
Zakres przedmiotowy umowy
1. Dostawca
sprzedaje,
a
Zamawiający
nabywa
samochód ..................................................................,
o parametrach zgodnych ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Sprzedawcy, złożoną w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zakupywany samochód do siedziby Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie ul.
Górna 17.
3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
§2
Termin realizacji umowy
1. Dostawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do dnia
05.03.2015 r.
2. Odbiór wyposażenia odbędzie się na podstawie protokołu odbioru.
§3
Wynagrodzenie

1. Dostawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy, ustalone
według oferty Dostawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, którego całkowita
suma na dzień otwarcia ofert wynosi ......................................... zł brutto
(słownie: ............................................................................................ złotych).
2. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od przedłożenia faktury po zrealizowaniu dostawy, na
rachunek bankowy Dostawcy w ......................................................, na konto Nr .....................................................
§4
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia:
• ( zgodnie z ofertą nie krótszy niż 2 - letni okres) gwarancji na podzespoły mechaniczne
• (zgodnie z ofertą nie krótszy niż 8-letni okres) gwarancji na perforację nadwozia
2. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w
odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego.
§5
Kary umowne
Kary umowne będą naliczane w następujący sposób:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego;
b) za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień opóźnienia.
2) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;
3) Roszczenia o zapłatę kar należnych umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego
prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§6
1.

2.

W razie wystąpienia istotnej 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 powyższych okolicznościach.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1 nie stosuje się §5 pkt. 2.
§7

Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych, przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.
3. Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie właściwy miejscowo

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego Sąd.
4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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