Załącznik nr 2

UMOWA NR ………………
zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy Gminą Andrespol, ul. Rokicińska 126,
NIP 728-255-36-75 w imieniu której działają:
- dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze
przy ul. Piekarniczej 6/10, 95-020 Andrespol mgr inż. Piotr Wilk oraz
- Helena Wypych – główny księgowy,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
z jednej strony,
a DOSTAWCĄ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU TOWARÓW I OSÓB
FIRMĄ: ………………; …………………...; ul. ……………………; ………………., zwanym dalej „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..
§1
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu
do przewozu towarów i osób spełniającego wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia .
§2
Odbiór towaru nastąpi osobiście przez Zamawiającego z miejsca wskazanego przez Dostawcę
oddalonego od siedziby Zamawiającego na odległość nie większą niż 35 km.
§3
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji zgodności producentów maszyn.
§4
Dostawy o których mowa w § 1 będą wykonane w terminie do 30.12.2018 r.
§5
Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w dniu dostawy z zakresu obsługi
dostarczonego sprzętu dla dwóch pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w miejscu
odbioru dostawy.
§6
1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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3. Dostawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio dostaw jako
wadliwych.
4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór dostawy przed upływem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad
przed upływem okresu rękojmi.
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
§7
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozpatrzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości, dostarczonego i zmontowanego
sprzętu na okres: - ……………………………………miesięcy na części mechaniczne,
- ……………………………………miesięcy na lakier
- ……………………………………miesięcy na perforacje karoserii
licząc od dnia odbioru końcowego.
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt w ramach gwarancji w miejsce
rzeczy wadliwych rzeczy wolne od wad w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia
telefonicznego lub pisemnego telefaks/e-mail Dostawcy przez Zamawiającego
o stwierdzeniu wady.
4. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia usług serwisowych gwarancyjnych w czasie 48 godzin
od momentu powiadomienia telefonicznego lub pisemnego telefaksem/e-mailem przez
Zamawiającego o stwierdzeniu wady w czasie trwania gwarancji wymienionej w pkt 2 § 7
przedmiotowej umowy.
§8
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczony i zmontowany sprzęt kwotę brutto
w wysokości ……………………….zł (słownie: ………………………………………………. zł), przy czym kwota
ta obejmuje podatek VAT w wysokości ……………………………….. zł
§9
Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek Dostawcy ……………………………………. w banku
…………………………………………………… w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury za przedmiot
zamówienia.
Faktura dokumentująca zakup w części adresowej winna mieć następujące brzmienie:
Nabywca:
Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, NIP 728-255-36-75
Odbiorca:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza,
95 -020 Andrespol
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§ 10
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 11
1.
2.



Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach:
za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy – 10% kwoty określonej w §8 umowy
za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy – 0,2% wartości nie dostarczonego
towaru za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego – 10% wartości przedmiotu dostawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wartością
ustaloną karę umowną.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 20 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku dostawcy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 13
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd, właściwy
dla Zamawiającego.
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………….

………………………………………………………..

(Dostawca)

(Zamawiający)
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