UMOWA DOSTAWY
W dniu … listopada 2011 roku pomiędzy Powiatem
Radziejowskim z siedzibą w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Pana ………….. - Starosty Powiatu
Pana ………….. - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Pani - ……………….. - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Zamawiającym „
a – ………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” posiadającym
wpis pod numerem – ………., NIP – …………..,
reprezentowanym przez:
1. Pana – ………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego nr – UZP – ……….. – 2011, została
zawarta umowa o następującej treści :
§1
„Wykonawca” dostarcza a „Zamawiający” nabywa:
1. autobus ………….…. – …. osobowy, rok produkcji ………, z
wyposażeniem zgodnym z ofertą przetargową z dnia …………….. roku.
za kwotę – …………….. zł netto + 23 % VAT = …………….. zł brutto
(słownie: ..........................................................................................)
§2
1. „Wykonawca” zobowiązuje się zrealizować zamówienie poprzez
dostarczenie pojazdu na rzecz Zamawiającego w terminie do
07 grudnia 2011 roku.
2. Przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
i wszystkich wymogów technicznych określonych w SIWZ,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie niedłuższym niż
3 miesiące od daty podpisania niniejszej umowy.
3. „Zamawiający” zobowiązuje się przekazać pojazd „Wykonawcy”
w celu przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych
w uzgodnionym terminie.
§3
1. „Wykonawca” dostarczy i wyda przedmiot umowy, na własny koszt
i ryzyko do siedziby „Zamawiającego” – Radziejów ul. Kościuszki 17.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia i wydania
„Wykonawca” powiadomi „Zamawiającego” na co najmniej 2 dni
przed planowaną datą wydania.

3. „Wykonawca” wyda „Zamawiającemu” pojazd wraz z instrukcjami,
świadectwem homologacji, oraz kartą pojazdu świadczącą
o niezarejestrowaniu pojazdu, dokumenty gwarancyjne, sprawdzone
przez „Wykonawcę” pod względem ilościowym i jakościowym,
ubezpieczenie pojazdu.
4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym
protokołem odbioru.
§4
„Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę wskazaną w § 1 przelewem
w terminie do 14 dni od zrealizowania zamówienia i otrzymania faktury
VAT.
§5
„Wykonawca” udziela pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek
w działaniu przedmiotu umowy:
a) 2 – letniej gwarancji producenta – bez limitu kilometrów
b) … gwarancji na powłokę lakierniczą
c) … gwarancji na nieprzerdzewienie karoserii
„Wykonawca” zobowiązuje się do wykonywania czynności, obejmujących
serwis gwarancyjny, zgodnie z zasadami udzielania gwarancji.
§6
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, możliwa jest
zmiana technologii wykonania dostawy, Zamawiający może wyrazić
zgodę na zmianę jedynie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie od
przewidzianego w SIWZ a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia
kosztów.
§7
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących
przypadkach:
1. Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy „Wykonawca” zapłaci
„Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 2 % wartości
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w przystosowaniu pojazdu do wymogów SIWZ
„Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości
2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Za opóźnienia w płatności zgodnie z § 3 „Zamawiający” zapłaci
„Wykonawcy” odsetki ustawowe.

§8
1. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez „Wykonawcę
”, zapłaci on „Zamawiającemu” odszkodowanie w wysokości 20 %
wartości zamówienia.
2. W przypadku nie wywiązania się przez „Wykonawcę” z obowiązku
określonego w z § 2 ust. 2 niniejszej umowy, „Wykonawca” zapłaci
„Zamawiającemu” odszkodowanie w wysokości 20 % wartości
zamówienia.
§9
W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach.
§ 10
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania
artykułu 144 Prawa zamówień publicznych. ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm. ).
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn.
zm. ) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ).
§ 12
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla „Zamawiającego”
po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Załącznik;
1. Oferta dostawy samochodu …………..
z dnia ................ wraz z parametrami technicznymi

Zamawiający:

