Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

UMOWA NR _______/2019
zawarta w dniu.................................. w ............................. pomiędzy:
Gminą Mirsk - Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, NIP: 616-10-08-487
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 38; 59-630 Mirsk, reprezentowany przez Dyrektora Arkadiusza
Klask
zwanym dalej Zamawiającym,
a
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
którą reprezentują: .............................................................
zwanym dalej Dostawcą,
o następującej treści:
§1.
Udzielenie zamówienia następuje w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego przez
Zamawiającego.
§ 2.
Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu używanego osobowo-dostawczego z napędem
terenowym 4x4 wraz z wyposażeniem w narzędzia i elektronarzędzia dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów technicznoużytkowych określonym w zapytaniu ofertowym .
§ 3.
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do ……….2019r.
ponosząc koszty z tym związane.
2. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi Dostawca.
§ 4.
1. Cena za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ................................. zł netto
(słownie:
.....................................................................................................................................)
powiększona o podatek VAT w wysokości ...........%.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Należność za dostawę będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na
rachunek Dostawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.
§ 5.
1. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim
powiadomieniu przez Dostawcę o dacie odbioru - strony dopuszczają zawiadomienie w formie
elektronicznej lub faxu.
2. Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiotu umowy. Protokół
podpisują przedstawiciele obu stron umowy. Dostawca dołączy dokumenty do rejestracji pojazdu.
3. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, nastąpi w terminie odbioru w siedzibie
Zamawiającego.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.
5. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i
obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia.

§ 6.
1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi:
a) Na samochód osobowo-dostawczy………….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
b) Na zakupione przez dostawcę elektronarzędzia udziela się gwarancji ich producenta.
2. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne samochodu osobowo-dostawczego w okresie
gwarancji wykonywane będą przez Serwis lub warsztat Dostawcy w siedzibie Dostawcy lub w
miejscu przez niego wskazanym na jego koszt.
§ 7.
1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej
wysokości:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach i następującej
wysokości:
a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie odbioru w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,
b) z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia
przedmiotu umowy.
§ 8.
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony
umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia
niniejszej umowy.
b) Zmiana zasad dokonywania odbioru.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Dostawca i jeden Zamawiający.
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