Załącznik nr 1
UMOWA SPRZEDAŻY (wzór)
zawarta w dniu …………… 2017 roku w Radominie pomiędzy:
Gminą Radomin z siedzibą Radomin 1a, 87-404 Radomin
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Radomin – Piotra Wolskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Radomin – Wioletty Agatowskiej
z jednej strony, a
…………………………………………………….
z siedzibą ………………………………………………..
wpisanym do ……………………………………………………………………………………pod numerem
…………………………………….NIP: ………………………
REGON …………………………………..
reprezentowanym przez: ……………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Oferentem.
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
Gminy Radomin.
2. Oferent zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: sprzedaży i dostawy autobusu do
przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Radomin.
3. Opis techniczny pojazdu, parametry techniczne oferowane przez Oferenta, a zaakceptowane przez
Zamawiającego stanowią załącznik do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy tj. dostawa autobusu, o którym mowa w § 1 nastąpi nie później niż do dnia
…………………… roku.
2. Dokładny termin odbioru przedmiotu umowy Strony ustalą telefonicznie.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
2.
3.
4.

Oferent zobowiązuje się wydać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapytaniem
ofertowym i złożoną ofertą.
Oferent przekaże Zamawiającemu przed wydaniem przedmiotu umowy, dokumenty niezbędne do
rejestracji autobusu oraz fakturę sprzedaży.
Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Przekazanie zostanie potwierdzone przez Strony protokołem zdawczo-odbiorczym.
§4
Odbiór techniczno-jakościowy pojazdu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferent zawiadomi Zamawiającego o dacie odbioru autobusu z wyprzedzeniem 3 dni.
Upływ 3 dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez upoważnione osoby obu Stron.
Oferent ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz za należyte zabezpieczenie dostarczanego
autobusu. Ryzyko uszkodzenia lub utraty pojazdu leży po stronie Oferenta do czasu dostarczenia go do
siedziby Zamawiającego.
Koszt transportu i ubezpieczenia w czasie transportu do miejsca dostawy obciążają Oferenta.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Oferent zobowiązuje się do
niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany autobusu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron,
a Oferent nie ma prawa do wystawienia faktury i żądania zapłaty.
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7.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego autobusu, że nie odpowiada on
opisowi zgodnie ze złożoną ofertą, Oferent zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z
ofertą.
8. Oferent przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi podstawowej i zakresie budowy oraz zapozna
Zamawiającego z warunkami gwarancji, przeglądami technicznymi gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.
9. W dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Oferent przekaże posiadane niezbędne
dokumenty do rejestracji i eksploatacji autobusu, między innymi:
a) fakturę sprzedaży,
b) świadectwo homologacji,
c) dowód rejestracyjny,
d) książkę gwarancyjną pojazdu,
e) książkę serwisową pojazdu,
f) kartę pojazdu,
g) instrukcję obsługi w języku polskim,
h) ubezpieczenie OC pojazdu.
§5
Przedstawiciele stron
1. Oferent ustanawia osobę do kontaktu przy realizacji, sprzedaży i dostawy przedmiotu zamówienia
……………………………………………… ,
2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Oferentem w sprawach realizacji umowy
…………………………………………………………………… ….
§6
Wynagrodzenie i płatność
1.
Zgodnie ze złożoną ofertą Zamawiający zapłaci Oferentowi należność za dostarczony autobus w
kwocie .......................... zł brutto, (słownie: ......................................................), w tym kwota ....................zł
stanowi ...... % podatek VAT.
2.
Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru techniczno-jakościowego
podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
3.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zostanie
przekazane przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego.
4.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
Warunki gwarancji i serwisu
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Oferent udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony autobus zgodnie ze złożoną ofertą tj.:
1) gwarancja na silnik 20 tys. km,
2) na skrzynię biegów 20 tys. km,
3) na zawieszenie 20 tys. km.
W okresie gwarancji naprawy w/w podzespołów wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Oferenta, o ile
to możliwe w miejscu użytkowania pojazdu, co oznacza, iż w przypadku niemożności naprawy w siedzibie
Zmawiającego, Oferent zobowiązany będzie do bezpłatnego odebrania i transportu oraz bezpłatnego
zwrotnego dostarczenia go po zrealizowanej naprawie do siedziby Zamawiającego.
Czas reakcji serwisu do 24 godzin od daty zgłoszenia w formie e-mailowej, do czasu o którym mowa nie
wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
Usuniecie usterki nastąpi bezzwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dni kalendarzowych
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
Oferent oświadcza, że pojazd jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
Warunki gwarancji i serwisu zawarte będą w karcie gwarancyjnej przekazanej Zamawiającemu w trakcie
czynności odbioru.
Okres gwarancji przedłuża się o czas wykonania napraw gwarancyjnych przekraczających 3 dni.
§8
Kary umowne

1.

Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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a)

za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego - w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od ostatecznego terminu wykonania
umowy,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Oferent, w
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Oferentowi karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie - 10%
wynagrodzenia umownego,
b) ustawowe odsetki za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia.
3. W przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań gwarancyjnych zawartych w ofercie, za każdy dzień
zwłoki, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości naprawy brutto, określonej wg
aktualnego oficjalnego cennika Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższających
wysokość kar umownych, w pełnej wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie.
§9
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
a) niedotrzymania warunków umowy i uzgodnień,
b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązanie firmy Oferenta,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Oferenta.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
a) w przypadku przekazania przedmiotu umowy o parametrach niezgodnych ze złożoną w przetargu
ofertą,
b) w przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postępowania cywilnego.
Wszelkie spory powstałe w trakcie wykonywania umowy Strony będą rozstrzygać w drodze reklamacyjnej i
polubownej, a w przypadku jej nieskuteczności - przed właściwym dla Zamawiającego sądem powszechnym.
Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 K.c.
Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej w postaci dodatkowego aneksu do umowy po rygorem
nieważności, który po podpisaniu przez Strony stanowić będzie integralną część umowy.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Oferenta, jeżeli zmiany dotyczą, zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na
wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, na przykład działanie siły
wyższej.
§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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