
                                 

                                                                                      

                                                                                                                             Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr …./2021
 
zawarta w ……………………w dniu  …. stycznia 2021 roku pomiędzy:  
Gminą  Baboszewo,  NIP  567-179-04-40,  REGON  130378054  z  siedzibą  przy  ul.  Warszawskiej  9A,  09  -  130
Baboszewo reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Baboszewo – .......................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ….................................,
zwanym dalej „Zamawiającym” ,
a ………………………………………………………………………………………….., 
NIP  ……………………………. REGON……………………………………………….
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………, 
zwanym dalej ,,Wykonawcą” 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego  o  wartości  poniżej  kwoty  określonej  w art.2  ust.1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019 r.  Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.U.2019.  poz.2019  ze  zm.),  znak  sprawy:  ZP.271.2.1.2021,  zawarto  umowę
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  kupuje,  a  Wykonawca sprzedaje  samochód  9-osobowy przystosowany  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych,  zwany dalej samochodem, zgodnie ze złożona ofertą oraz z  wymogami określonymi
w załączniku nr 5 do SIWZ zawierającym charakterystykę  przedmiotu zamówienia, zwanej dalej OPZ.

2. Zamawiający nabywa samochód dla potrzeb realizacji projektu pn.”Usługi indywidualnego transportu door-
to-door  oraz  poprawa  dostępności  architektonicznej  wielorodzinnych  budynków  mieszkalnych”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i  edukacji,  Działanie  2.8  Rozwój  usług  społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§ 2

1. Wykonawca gwarantuje, że samochód posiada cechy określone w charakterystyce oraz jest zgodny z ofertą.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód przed siedzibę kupującego, tj. do  Baboszewa, ul. War-

szawska 9A (Urząd Gminy), w terminie do  ………. dni /zgodnie ze złożoną ofertą/ od dnia podpisania umo-
wy.

3. Korzyści i ciężary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sa-
mochodów przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania samochodu przez Wykonawcę.

4. Za dzień wydania samochodów uważa się dzień, w którym został protokolarnie odebrany przez Zamawiają-
cego . 

          
§ 3

1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  samochód  w  kwocie  ……………..  zł  brutto (słownie:

………………………………..).

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. 

3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
4. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest sporządzenie i załączenie do faktury protokołu odbioru

samochodu.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 4



                                 

1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzedany samochód:
1) …….miesięcy/ lub ……przejechanych kilometrów* (w zależności co pierwsze nastąpi)* na elementy me-

chaniczne, elektryczne i elektroniczne;

2) ……. miesięcy na powłokę lakierniczą*

3) ……. miesięcy na perforację nadwozia*,

*zapis będzie dostosowany do treści złożonej oferty.

2. Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  obejmuje  zarówno  wady  powstałe  z  przyczyn  tkwiących
w  samochodzie  w  chwili  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  jak  i  wszelkie  inne  wady  fizyczne
samochodów  powstałe  po  ich  odbiorze,  pod  warunkiem,  że  wady  te  ujawnią  się  w  ciągu  terminu
obowiązywania gwarancji.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis w autoryzowanym serwisie zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Czas usunięcia wady/usterki/naprawy samochodu nie może być dłuższy niż 14 dni.

§ 5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną

w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień   opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 %

ceny za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10

% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy.

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę
pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodek-
su Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

§ 7
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 9
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

                ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA


