UMOWA NR ……./2020
na dostawę – zakup fabrycznie nowego 9-cio osobowego minibusu przystosowanego i przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych
Zawarta w dniu ………………….. 2020 roku, pomiędzy :
Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy,
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 4414024, fax. 61 4414212, e-mail: urzad@lwowek.com.pl ,
NIP 7881916747,
w osobie:
Piotra Długosza – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………..………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : ……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w rozeznaniu cenowym
zwanym Zaproszeniem do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8, który mówi, że ustawy nie stosuje się do
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
(ustawa Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nr sprawy RG.271.00.05.2020.ZJ
§1
Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do dokonania dostawy - sprzedaży Zamawiającemu 1 sztuki samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego i przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zwanego dalej
samochodem, zgodnym ze złożoną ofertą z dnia ……………………, marka samochodu: ………………………, typ: …………………
Parametry techniczne jak i opis elementów wyposażenia pojazdu określono w specyfikacji technicznej zamówienia
stanowiącej załącznik do „Zaproszenia” do udziału w postępowaniu i złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym,
zwanym dalej „zaproszeniem” będący integralną częścią niniejszej umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w
samochód nabyć od Wykonawcy za cenę i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
§2
1. Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiotu umowy wynosi: .............................. złotych netto + podatek VAT w
wysokości ............. %, tj. ………………………….. złotych, całkowite wynagrodzenie brutto ..................................... złotych
słownie: ...........................................................................................................................................................................
2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
§3
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty łącznej wartości umowy w PLN, przelewem w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr ........................................... .
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Dostawa samochodu nastąpi w wymaganym terminie dostawy nie później niż do 15.11.2020r. (odbiór pojazdu
zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą).
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§5
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem o dacie odbioru pojazdu. Zamawiający przystąpi do
odbioru pojazdu w terminie 5 dni od daty zawiadomienia. Upływ 5-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie
może nastąpić później niż termin dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy. Strony dopuszczają
zawiadomienie drogą elektroniczną.
2. Odbiór i przejęcie przez Zamawiającego samochodu odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 4 na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy, przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczego stanowić będzie załącznik do umowy.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia
lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
usterkach. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w
specyfikacji technicznej zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w
samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach.
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z
pojazdami, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.
6. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury zapłaty.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na silnik i podzespoły …………….……… licząc od daty sprzedaży, na
lakier …………….…… licząc od daty sprzedaży…………..….. na perforację nadwozia oraz zapewnia bezpłatny serwis w
okresie jej obowiązywania, oraz …………………. na wykonaną zabudowę inwalidzką do przewozu 1 wózka
inwalidzkiego.
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z
normami oraz kompletność wyposażenia pojazdu zgodnie ze specyfikacją techniczną zamówienia i złożoną ofertą.
3. Gwarancja stanowi także rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
4. Do protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
1) wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu,
2) kartę pojazdu,
3) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim,
4) książkę gwarancyjną samochodu w języku polskim,
5) wyciąg ze świadectwa homologacja pojazdu po dokonanej zabudowie.
§7
1. W okresie gwarancji naprawy samochodu wykonywane będą bezpłatnie w serwisie Wykonawcy we wcześniej
uzgodnionym pisemnie terminie.
2. Sprzedawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na koszty i przyczyny techniczne w okresie gwarancji.
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci
kary umowne w wysokości 0,3% wartości pojazdu brutto, nie wydanego w terminie samochodu za każdy dzień
opóźnienia.
3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 15 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli
opóźnienie wystąpiło z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia
drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie wydania
samochodu przekroczy 15 dni.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, Zamawiający
może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej
wysokości.
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6. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodu w stosunku do terminu
wskazanego w § 4, zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości nie odebranego samochodu za każdy dzień
zwłoki.
8. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy PZP.
Rozliczenie wzajemnych roszczeń stron nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji.
§ 10
1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania i przejęcia samochodu przez
Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) załącznik - specyfikacja techniczna zamówienia,
2) załącznik - protokół zdawczo - odbiorczy,
3) załącznik - książka gwarancyjna.
3. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.
5. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony.
§ 11
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa otrzymuje Zamawiający a jeden
Wykonawca.

…………………………..…………………..……
Wykonawca

……………………………………………….………..
Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

……………………………………………….………..
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