UMOWA projekt
W dniu ………………….. w Michałowie pomiędzy:
Gminą Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, NIP 9662101673, REGON
050659438,
reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa - Marka Nazarko,
zwaną dalej ,,Zamawiającym”
a ………………………………..
reprezentowaną/ym przez:
1. ...............................................................
została zawarta umowa na dostawę używanego średniego samochodu pożarniczego
dla OSP w Jałówce.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r oraz następstwem wyboru przez
Zamawiającego oferty w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr IG.271.1.2019.
§1
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży jednej sztuki średniego
samochodu pożarniczego, który spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia w SIWZ oraz posiada indywidualne cechy zgodnie z załączonym do oferty
opisem oferowanego samochodu:
Model pojazdu: ………
Nr rejestracyjny: …………
Rok produkcji: …….
Nr identyfikacyjny (VIN): …………
2. Pojazd będący przedmiotem umowy musi być wolny od wad prawnych, nie może być
obciążony prawami osób trzecich oraz nie może być przedmiotem żadnego postępowania
i zabezpieczenia, co Wykonawca gwarantuje.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
4. Wydanie samochodu nastąpi po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym godziny odbioru.
5. Samochód przedstawiony Zamawiającemu do odbioru powinien być:
a. dopuszczony do ruchu przez właściwy organ,
b. wyposażony w wyposażenie zawarte w SIWZ.
6. Przy wydaniu samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty
przedmioty dostarczone przez producenta oraz niezbędne do zarejestrowania i użytkowania
pojazdu.
7. Przy wydaniu samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę VAT będącej
dowodem zakupu samochodu.
8. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym
przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.
9. Zamawiający może odmówić odbioru samochodu wówczas gdy:
a. stwierdzi wady pojazdu uniemożliwiające jego użytkowanie;
b. samochód nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub w ofercie
Wykonawcy
10. W przypadku stwierdzenia okoliczności o których mowa w punkcie poprzedzającym,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków (nie

krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, Zamawiający będzie
miał prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. W razie usunięcia stwierdzonych
wad i braków Strony sporządzą dodatkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych
oraz odpowiada wymaganym parametrom.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wynagrodzenie łączne w
wysokości:
Cena netto……………………………..; VAT (…..%) ……………………….;
ceny brutto …………………………………… zł,
(słownie: ……………………………………………………………………............................)
2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się na podstawie faktury
wystawionej na:
Nabywca: Gmina Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo NIP 966 21 01 673,
Odbiorca: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.
3. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło
w ostatnim dniu upływu terminu.
§4
Do dokonania czynności odbioru przedmiotu
zamówienia
upoważnia pana Krzysztofa Oczko – komendanta straży pożarnej.

Zamawiający

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w skutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §3.
b) za opóźnienie w wykonywaniu umowy, bądź opóźnienie w usunięciu usterek za każdy
dzień opóźnienia - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §3.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących
na nim płatności.
§6
1. W razie opóźnienia w realizacji zadań wynikających z umowy powyżej 2 dni
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy nie narusza prawa dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania oraz kary umownej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach
określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§7
1. Odpowiedzialność stron z tytułu niniejszej umowy wyłączyć mogą jedynie zdarzenia siły
wyższej, których zaistnienia nie można było przewidzieć i którym nie można było
zapobiec.
2. Każda ze stron ma obowiązek niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zajściu
zdarzenia siły wyższej.
3. Po ustaniu zdarzenia siły wyższej, strona, która popadła w zwłokę w skutek jej działania,
przystąpi niezwłocznie do wykonania swojego zobowiązania. Termin na spełnienie
świadczenia po ustaniu siły wyższej wynosi 7 dni.
§8
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie urnowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
jednego egzemplarza dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

