Załącznik nr 3

UMOWA NR ……./2020
zawarta w dniu ……………...w Baboszewie pomiędzy Gminą Baboszewo, ul. Warszawska 9A
09- 130 Baboszewo NIP 567-179-04-40 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Baboszewo - Bogdana Janusza Pietruszewskiego
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy Baboszewo – Anny Guzanowskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
Nazwa:

..........……...................................................………………………………………………..

NIP .............…………….………..........................…, REGON………………………………………
z siedzibą ……………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez: ....................................………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa nowego samochodu osobowego marki: ……………………,
rok produkcji: …………………………., nr VIN: ………………………………, kolor nadwozia:
………………………………………, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
integralną część umowy.
§2
Warunki umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w roku 2020, pozbawionego wad technicznych oraz prawnych, nie będącego
przedmiotem praw osób trzecich.
2. Wykonawca gwarantuje spełnianie przez przedmiot zamówienia polskich wymagań, w tym
warunków technicznych, wynikających z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U.2020.110.t.j. ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy
dokumentacji umożliwiającej jego rejestrację: Fakturę VAT, kartę pojazdu, żwiadectwo
zgodności w UE wraz z oświadczeniem o danych niezbędnych do rejestracji pojazdu, książkę
gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia wyznaczonego pracownika Urzędu
Gminy Baboszewo w zakresie bieżącej obsługi samochodu w dniu przekazania w siedzibie
Zamawiającego lub Wykonawcy.
§3
Terminy
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot
zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku, zaś Zamawiający zobowiązuje się w
powyższym terminie przedmiot Umowy odebrać.
2. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu odbioru
przez obie strony.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku dostarczenia przedmiotu Umowy do
siedziby Zamawiającego.
§4
Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy na 3 dni
przez jej realizacją drogą e-mail.
2. Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie
Wykonawcy, pod warunkiem że znajduje się w odległości do 50 km. Od siedziby
Zamawiającego.
3. W czasie odbioru przedstawiciele Zamawiającego sprawdzą zgodność przedmiotu umowy
z wymaganiami określonymi w opiesie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część
umowy oraz załączone wymagane dokumenty:
a) instrukcję obsługi ubrań w języku polskim,
b) książkę gwarancyjną,
c) kartę pojazdu,
d) fakturę VAT,
e) świadectwo zgodności w UE wraz z oświadczeniem o danych niezbędnych do rejestracji
pojazdu.
4. Z odbioru przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy w przypadku stwierdzenia wad.
6. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Cena brutto całości przedmiotu zamówienia (6 kompletów): ...........................………….......... zł
(słownie ...................................................................………………….......................................... )
Cena brutto 1 kompletu ubrania strażackiego: ..............…………………………................... zł
(słownie ...........................................................………………….................…………................. )
2. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia ryczałtowego stanowi oferta
Wykonawcy stanowiąca integralną część Umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane
w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia określonego
w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Fakturę Wykonawca zobowiązany jest wystawiać na:
Nabywca:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo
NIP 567-179-04-40
Odbiorca:
Urząd Gminy Baboszewo,
ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo.
8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na rachunek Wykonawcy w terminie
14 dni od dnia złożenia faktury i otrzymania protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wykonanej dostawy zgodnie z §4 niniejszej Umowy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności stanowiącej

wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§6
Gwarancja i serwis
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji:


gwarancja min. 5 lat, w pierwszych 2 latach bez limitu przebiegu,



gwarancja na perforację nadwozia - min. 10 lat.

2. Okres gwarancji liczy się od dnia ostatecznego przekazania przedmiotu Umowy stwierdzającego
wykonanie Umowy bez wad.
3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy i przeglądy przeprowadzone będą w najbliższym
autoryzowanym serwisie Wykonawcy.
4. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają
zgłoszenie usterek w formie telefonicznej na numer Wykonawcy: ………………...…………. i/lub
e-mailem na adres: …………………………..
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności lawetowania samochodu w związku
ze stwierdzeniem awarii, której nie można usunąć na miejscu, Wykonawca ponosi koszty
przemieszczania do najbliższego autoryzowanego serwisu i w przypadku pozostawienia samochodu
w serwisie od punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnione karty gwarancyjne w dniu odbioru
przedmiotu zamówienia.
8. Bieg gwarancji rozpoczyna się dnia następnego od dnia dokonania odbioru przedmiotu
zamówienia.
9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o każdorazowej zmianie swojej siedziby oraz
numerów telefonów.
10. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
§7
Kary umowne i odszkodowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych:
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
oraz za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
b) za każdy dzień opóźnienia, jeśli dostawa jest późniejsza niż wymagany termin
w wysokości 0,5% całkowitej wartości, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia

określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawcy przysługują kary umowne za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem sytuacji gdy
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem
odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1 Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonej w § 5 ust.1 Umowy.
4. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych na drodze sądowej.
5. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Stronom przysliguje prawo odstąpienia od Umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
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,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania
części Umowy.
b) Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych,
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu
poinformowania Wykonawcy o odstąpieniu bez obowiązku wyznaczenia nowego terminu.
c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. Zamawiający nie będzie zobowiązany
zwrócić Wykanwacy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z Umową. Odstąpienie
nie wymaga pod rygorem niewazności formy pisemnej.
2. Strony postanawiają, że Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku realizowania
zamówienia przez Wykonawcę w sposób sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy, tj. do dnia odstąpienia.

§9
Przedstawicielstwo stron
Do realizacji zapisów niniejszej Umowy strony upoważniły:
1. Po stronie Wykonawcy:
.................................................., tel.: ..........................................
2. Po stronie Zamawiającego:
.................................................., tel.: .........................................
§ 10
Spory i reklamacje
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie zamówienia Strony są
zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd
właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
4. Integralną część Umowy stanowi:
a)

opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia,

b) oferta Wykonawcy- Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
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