UMOWA DOSTAWY
W dniu … listopada 2011 roku pomi dzy Powiatem
Radziejowskim z siedzib w Radziejowie przy ul. Ko ciuszki 17,
reprezentowanym przez Zarz d Powiatu w osobach:
Pana ………….. - Starosty Powiatu
Pana ………….. - Wicestarosty
przy kontrasygnacie Pani - ……………….. - Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Zamawiaj cym „
a – ………………………, zwanym dalej „Wykonawc ” posiadaj cym
wpis pod numerem – ………., NIP – …………..,
reprezentowanym przez:
1. Pana – ………………..

§1

§2

§3

W wyniku przeprowadzonego post powania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego nr – UZP – ……….. – 2011, została
zawarta umowa o nast puj cej tre ci :
„Wykonawca” dostarcza a „Zamawiaj cy” nabywa:
1. samochód ………….…. – …. , rok produkcji ……………..…, z
wyposa eniem zgodnym z ofert przetargow z dnia …………….. roku.
za kwot – …………….. zł netto + 23 % VAT = …………….. zł brutto
(słownie: ..........................................................................................)
1. „Wykonawca” zobowi zuje si zrealizowa zamówienie poprzez
dostarczenie pojazdu na rzecz Zamawiaj cego w terminie do
09 grudnia 2011 roku.
2. Przystosowanie pojazdu do przewozu ywno ci
i wszystkich
wymogów technicznych okre lonych w SIWZ, Wykonawca
wykona
w terminie niedłu szym ni
zobowi zuje si
3 miesi ce od daty podpisania niniejszej umowy.
3. „Zamawiaj cy” zobowi zuje si przekaza pojazd „Wykonawcy”
w celu przystosowania do przewozu ywno ci w uzgodnionym
terminie.
1. „Wykonawca” dostarczy i wyda przedmiot umowy, na własny koszt
i ryzyko do siedziby „Zamawiaj cego” – Radziejów ul. Ko ciuszki 17.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia i wydania
„Wykonawca” powiadomi „Zamawiaj cego” na co najmniej 2 dni
przed planowan dat wydania.

3. „Wykonawca” wyda „Zamawiaj cemu” pojazd wraz z instrukcjami,
wiadectwem homologacji, oraz kart
pojazdu
wiadcz c
o niezarejestrowaniu pojazdu, dokumenty gwarancyjne, atest PZH,
sprawdzone przez „Wykonawc ” pod wzgl dem ilo ciowym
i jako ciowym, ubezpieczenie pojazdu.
4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym
protokołem odbioru.
§4

§5

§6

§7

„Zamawiaj cy” zapłaci „Wykonawcy” kwot wskazan w § 1 przelewem
w terminie do 14 dni od zrealizowania zamówienia i otrzymania faktury
VAT.
„Wykonawca” udziela pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek
w działaniu przedmiotu umowy:
a) 2 – letniej gwarancji producenta – bez limitu kilometrów
b) … gwarancji na powłok lakiernicz
c) … gwarancji na nieprzerdzewienie karoserii
„Wykonawca” zobowi zuje si do wykonywania czynno ci, obejmuj cych
serwis gwarancyjny, zgodnie z zasadami udzielania gwarancji.
Na wniosek Wykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, mo liwa jest
zmiana technologii wykonania dostawy, Zamawiaj cy mo e wyrazi
zgod na zmian jedynie w przypadku gdy proponowane rozwi zanie jest
równorz dne lub lepsze funkcjonalnie, jako ciowo i technicznie od
przewidzianego w SIWZ a jednocze nie nie spowoduje zwi kszenia
kosztów.
Strony ustanawiaj odpowiedzialno za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie umowy w formie kar umownych w nast puj cych
przypadkach:
1. Za zwłok w dostawie przedmiotu umowy „Wykonawca” zapłaci
„Zamawiaj cemu” kar umown w wysoko ci 2 % warto ci
przedmiotu umowy za ka dy dzie zwłoki.
2. Za zwłok w przystosowaniu pojazdu do wymogów SIWZ
„Wykonawca” zapłaci „Zamawiaj cemu” kar umown w wysoko ci
2 % warto ci przedmiotu umowy za ka dy dzie zwłoki.
3. Za opó nienia w płatno ci zgodnie z § 3 „Zamawiaj cy” zapłaci
„Wykonawcy” odsetki ustawowe.

§8

§9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

1. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez „Wykonawc
”, zapłaci on „Zamawiaj cemu” odszkodowanie w wysoko ci 20 %
warto ci zamówienia.
2. W przypadku nie wywi zania si przez „Wykonawc ” z obowi zku
okre lonego w z § 2 ust. 2 niniejszej umowy, „Wykonawca” zapłaci
„Zamawiaj cemu” odszkodowanie w wysoko ci 20 % warto ci
zamówienia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e
wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było
przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od
umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych
okoliczno ciach.
Zmiany tre ci umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewa no ci i b d dopuszczalne w granicach unormowania
artykułu 144 Prawa zamówie publicznych. ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pó n. zm. ).
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj
przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z pó n.
zm. ) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych ( tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm. ).
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowie niniejszej umowy
b d rozstrzygane przez S d wła ciwy miejscowo dla „Zamawiaj cego”
po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiaj cego.
Wykonawca:

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

Zamawiaj cy:

