WZÓR
Załącznik nr 4

UMOWA Nr ……/……./…….
zawarta w dniu ……………… w Lipianach
pomiędzy
Gminnym Zakładem Komunalnym w Lipianach reprezentowanym przez:
1. Jana Jurkiewicza – kierownika zakładu
2. Zdzisławę Siemaszko – główną księgową
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
a
……………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….. - ………………………………
2. ……………………………….. - ………………………………
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia …………………..
………… nr ogłoszenia ………………….. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 roku Nr 164 poz.
1163 z późn. zm.), otrzymuje brzmienie:
§1
1. Przedmiotem sprzedaŜy jest fabrycznie nowy samochód dostawczy marki ………………,
zwany w dalszej treści umowy „samochodem:.
2. Samochód objęty przedmiotem umowy jest:
1) nowy, tj. bezwypadkowy i wyprodukowany w 2007r.
2) z homologacją auta bazowego
3. Szczegółowy opis wymagań technicznych oraz elementy wyposaŜenie samochodu został
określony w załączniku do umowy.
§2
1. Sprzedawca dostarczy samochód w terminie do dnia 28 grudnia 2007r.
2. Sprzedający przed dostarczeniem samochodu wyda Kupującemu wszelkie dokumenty
niezbędne do rejestracji samochodu we właściwym organie komunikacji.
3. Przed wydaniem samochodu sprzedawca wyda Kupującemu dokumenty gwarancyjne.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu w stanie kompletnym i
nieuszkodzonym.
5. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym
samochodzie i ponosi wszelkie zobowiązania z tego wynikające.
6. Sprzedawca wraz z samochodem dostarczy:
1) instrukcje pojazdu w języku polskim,
2) ksiąŜkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji serwisu,
3) ksiąŜkę pojazdu,
4) wyciąg ze świadectwa homologacji.
7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w …………………………….
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ul. ……………………
8. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeŜeń,
podpisany przez przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego.
§3
1. Sprzedawca udziela Kupującemu następujących gwarancji:
a) na pojazd bazowy 24 m-ce bez limitu kilometrów
b) na lakier 36 m-cy
c) na perforację nadwozia 96 m-cy
2. Okres gwarancji liczy się od daty protokolarnego bezusterkowego przekazania samochodu
Kupującemu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa jest w § 2
ust.8.
3. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w serwisie sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na koszt i przyczyny techniczne w
okresie gwarancji.
§4
1.Wartość samochodu wynosi ………………… zł netto (słownie) ............................................
plus 22% VAT tj. ………………………… zł brutto (słownie) …………………………….
2. Cena, o której mowa w ust.1 zawiera w sobie wszystkie koszty wynikające z realizacji
przedmiotu umowy.
3. Cena samochodu dostawczego nie obejmuje kosztów jego ubezpieczenia.
4. Zapłata na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę nastąpi przelewem wystawionym
przez Kupującego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
§5
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości:
1) 10 % łącznej wartości przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca
2) 0,5 % ceny nie dostarczonego przedmiotu umowy- za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od
wymaganego terminu sprzedaŜy.
2. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia
od Sprzedającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŜeli wartość
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kaŜdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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