Załącznik nr 3
PROJEKT
UMOWA Nr ….............................
zawarta w dniu …........................... roku pomiędzy
Gminą Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia REGON 750148510, NIP 833 11 28 413, - Urzędem
Gminy w Słupi reprezentowaną przez Wójta Gminy Słupia – Pana Mirosława Matulskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Mikina zwaną w dalszej części umowy
„Zamawiającym” z jednej strony
a
…................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony
o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego samochodu osobowego,
……………………………, rok produkcji …………… o wartości …………………… brutto,
o parametrach technicznych i wyposażeniowych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ofertą z dnia ….. złożoną przez Wykonawcę w ramach zapytania ofertowego, nr sprawy:
……. . Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w pierwszym zdaniu spełnia
minimalne wymagania określone dla niego w zapytaniu ofertowym z dnia ………r., z którym to
Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.
2.Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód osobowy, fabrycznie nowy, rok
produkcji ………., marka …… model ……. zgodnie z obowiązującą homologacją dla samochodu
osobowego w Polsce, z wymaganiami technicznymi określonymi w ofercie Wykonawcy będącej
integralną częścią niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że samochód jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
3.Dostawa przedmiotu umowy z pełnym wyposażeniem i dokumentacją nastąpi w terminie 30
dni od dnia podpisania umowy.
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać z siedziby Wykonawcy w ………………………… przy
ul. ………………., samochód określony w § 1 jak najwcześniej, jednak nie później niż do dnia
.................. 2018 roku.
2. Odbierany samochód będzie zaopatrzony w minimum 5 litrów paliwa.
3. Zamawiający ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia oraz rejestracji samochodu określonego
w § 1.
4. Przez wykonanie dostawy rozumie się przekazanie przez Wykonawcę fabrycznie nowego
samochodu z kompletnym wyposażeniem oraz pełną dokumentacją upoważnionym
przedstawicielom Zamawiającego. Do samochodu dołączone będą minimum dwa komplety
kluczyków, instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa w języku polskim, karta
gwarancyjna , atestowana gaśnica, apteczka pierwszej pomocy oraz trójkąt ostrzegawczy.
5. Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem, podpisanym bez uwag przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół zawierał będzie co najmniej następujące
informacje: nazwę Zamawiającego i Wykonawcy, nr nadwozia odbieranego samochodu, datę
odbioru samochodu, stwierdzenie, że przedstawiciel Zamawiającego nie zgłasza uwag do
odbieranego samochodu oraz podpisy osób wskazanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
przygotuje przedmiotowy dokument w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego drugi dla
Wykonawcy.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu, dokumenty związane
z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji, tj. kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji,
książkę gwarancji, książkę przeglądów okresowych, dowód rejestracyjny.
7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru pojazdu pisemnie (dopuszcza się
powiadomienie faksem) lub telefonicznie (nr tel. 46/831 55 91), co najmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem.
8. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do
zarejestrowania przedmiotu umowy.

§3
1. Strony ustalają łączny koszt wykonania niniejszej umowy na kwotę:...................zł
(słownie:..................), łącznie z podatkiem VAT.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za samochód określony w § 1 w terminie 30
dni, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z wytycznymi:
Nabywca: Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia, NIP: 833-11-28-413
Odbiorca: Urząd Gminy w Słupi. Słupia 136, 96-128 Słupia
4. Protokół, o którym mowa § 2 ust. 5, podpisany bez żadnych uwag stanowi załącznik do
faktury.
5. Zamawiający ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia samochodu określonego w § 1 umowy.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Strony zastrzegają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) za nieterminową realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 1,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% łącznej ceny brutto za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w jego dostawie;
2) za nieterminową realizację przez Wykonawcę czynności wymienionych w § 5 ust. 7,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
3) w przypadku gdy Wykonawca odmówi wymiany samochodu określonego w § 1 na wolny od
wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 % jego ceny brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
3. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub wykonania
naprawy gwarancyjnej.
4. Kara umowna będzie płatna na rachunek Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania
do zapłaty.
§5
1. Wykonawca udziela gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne na okres ......... lat, bez limitu kilometrów.
2. Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na perforację nadwozia.
3. Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na lakier.
4. Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na opony.
5. Wykonawca udziela ............. lat gwarancji na szyby.
6. Termin gwarancji, o których mowa w ust. 1-5 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu
odbioru samochodu określonego w § 1 umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania postanowień gwarancji, o których mowa w ust. 1-5
na własny koszt, wykona również wszelkie czynności gwarancyjne i serwisowe niezbędne do
przywrócenia sprawności i stanu technicznego określonego w § 1 ust. 2 umowy
z uwzględnieniem stanu wyeksploatowania samochodu. Koszty uwzględniają również użyte
w ww. czynnościach materiały niezbędne do ich prawidłowego wykonania. W okresie gwarancji
Wykonawca usunie zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki w przedmiocie umowy przy
użyciu fabrycznie nowych materiałów i części zamiennych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w ust.7 w. punkcie
serwisowym:.......................................
9. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad lub awarii
w przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od
dnia ich ujawnienia, stosowanej reklamacji, do której Wykonawca ustosunkuje się w ciągu 5 dnia
od daty otrzymania reklamacji. Po bezskutecznym upływie terminu reakcji Wykonawcy na
reklamację będzie ona uważana za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
10. Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ciągu 2 dni
roboczych od upływu terminu określonego na reakcję Wykonawcy na reklamację , Zamawiający
może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
11. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad lub awarii

w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej
zgody Zamawiającego.
12,Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przebywania pojazdu w naprawie.
13 Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
14. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
wraz z kartą gwarancyjną wydaną przez Wykonawcę , która powinna uwzględniać postanowienia
niniejszej umowy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy samochodu określonego w
§1.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.Prawo odstąpienia od umowy każda ze stron może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
informacji o podstawie do odstąpienia.
§7
Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy będzie korzystał/nie będzie
korzystał z podwykonawców w zakresie .................................................... Wykonawca za
działania lub zaniechania podwykonawców odpowiada jak za swoje działania lub zaniechania.
§8
1. Wszelkie zmiany umowy, jak też oświadczenia stron, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach z
zakresu niniejszej umowy jest........................., tel..............................., fax. ................................,
e-mail ....................................................
3. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach z
zakresu
niniejszej
umowy
jest.................................,
tel.
..............................,
fax........................................, e-mail ....................................................
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego .
§ 10
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginałów, z których jeden otrzymuje Dostawca, a drugi Zamawiający.
§ 12
Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik Nr 1–parametry techniczne i wyposażenia samochodu
2) Załącznik Nr 2– kopia formularza ofertowego
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