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Zał�cznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

Zawarta w dniu......................................................pomi�dzy
Miejskim O�rodkiem Sportu i Rekreacji w Bukownie
z siedzib� przy ul. Spacerowa 1 32-332 Bukowno
zwanym  w dalszej tre�ci „ Zamawiaj�cym ”, reprezentowanym przez:
Mgr Zdzisław Dolezy – Dyrektor
a

Z siedzib� w -------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarejestrowan�
w....................................................................................................................................................

Zwanym w dalszej tre�ci „ Wykonawcy ”, reprezentowan� przez:

§  1

Wykonawca   został wybrany w wyniku przeprowadzonego post�powania w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie�
publicznych( Dz.U. z 14.09. 2006 r., nr 164, poz.1163 z pó�n. zm.)

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
marki .........................................................    z silnikiem benzynowym dla Miejskiego O�rodka
Sportu i Rekreacji w Bukownie, zgodnie ze zło�on� ofert� stanowi�c� integraln� cz��� mowy.

§ 3

1. Cena brutto umowy wynosi:
.................................................................................................................................

Słownie:
.................................................................................................................................................
w tym podatek VAT w kwocie
..........................................................................................................................

2. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiaj�cemu najpó�niej 30 dni od dnia podpisania
umowy.
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3. Wykonawca zobowi�zuje si� dostarczy� fabrycznie nowy samochód bez  wad i uszkodze�
wraz z odpowiedni� dokumentacj� zgodnie ze zło�on� ofert�, która stanowi zał�cznik nr 1
do umowy.

4. Do samochodu Wykonawca doł�czy ksi��k� gwarancyjn� pojazdu, �wiadectwo
homologacji, kart� pojazdu, ksi��k� przegl�dów serwisowych, oraz wykaz akcesoriów i
wyposa�enia pojazdu.

5. Obiór nast�pi protokolarnie w siedzibie Wykonawcy przez przedstawiciela Miejskiego
O�rodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

6. Wykonawca udziela gwarancji na sprzedany samochód:
- na elementy mechaniczne .......................................lat
- na lakier                            ........................................lat
- na perforacj� nadwozia     ........................................lat

7. Zaistniałe usterki w okresie gwarancyjnym usuwane b�d� zgodnie z terminem zawartym
w gwarancji- w ASO( cz��ci + usługa)

8. Wykonawca przyst�pi do naprawy serwisowej w czasie nie dłu�szym ni� 12 godz.
9. Wykonawca zobowi�zuje si� udzieli� odpowiednich gwarancji na wymienione w ramach

serwisu elementy
10. Wykonawca  zobowi�zuje  si�, w razie braku mo�liwo�ci naprawy samochodu w okresie

gwarancyjnym, do wymiany samochodu na nowy w ci�gu dwóch tygodni od chwili
dostarczenia do ASO.

11. Czas gwarancji ulega przedłu�eniu o okres trwania napraw gwarancyjnych.
12. Wykonawca b�dzie dokonywał przegl�du serwisowego samochodu:

- przegl�d zerowy – bezpłatny
- nast�pne – płatne w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

§ 4

1. Podstaw� rozliczenia przedmiotu umowy b�dzie faktura VAT wystawiona przez
Wykonawc�, przy odbiorze przedmiotu zamówienia, na Miejski O�rodek Sportu i
Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 32-332  Bukowno, na rachunek bankowy
Wykonawcy..............................................................................................................

2. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� zapłaci� przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
kwot� wymienion�  w §  3, ust. 1 niniejszej umowy do 14 dni od dnia wydania przedmiotu
umowy ze �rodków bud�etowych  zgodnie z klasyfikacj�  926-92605-6060.

3. Dostawca ustanawia jako pełnomocnika:
............................................................................................................

4. Zamawiaj�cy ustanawia jako pełnomocnika:
.......................................................................................................

5.    Pełnomocnicy upowa�nieni s� do uzgadniania bie��cych  spraw zwi�zanych z umow�.

§ 5

1. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT NIP ....................REGON: ..............................

2. Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Bukownie jest podatnikiem podatku VAT

      NIP: 637-01-18-760                        REGON: 271960158
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§ 6

1. Zamawiaj�cy nie wyra�a  zgody na zmian� wierzyciela na osob� trzeci� w zakresie
wypełniania warunków umowy.

2. W przypadku nie wykonania lub nienale�ytego wykonania umowy Wykonawca
zobowi�zany b�dzie do zapłaty na rzecz Zamawiaj�cego: kary umownej:
a) z tytułu niedotrzymania terminu okre�lonego w §  3 ust. 2, w wysoko�ci 0,2% warto�ci

brutto umowy za ka�dy dzie� opó�nienia,
b) z tytułu nie wykonania umowy w wysoko�ci 5 % warto�ci brutto umowy,

3. W przypadku dostawy wadliwego pod wzgl�dem jako�ci przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiaj�cy�"yznaczy Wykonawcy termin nie dłu�szy ni� 7 dni roboczych na wymian�
na towar wolny od wad.

       Po upływie tego terminu Zamawiaj�cy ma prawo odst�pienia od umowy z prawem
       ��dania kary umownej, o
       której mowa w ust. 2b.
4. W przypadku nie zrealizowania dostawy w terminie okre�lonym w § 3 ust. 2,

Zamawiaj�cemu przysługuje prawo natychmiastowego odst�pienia od umowy z prawem
��dania kary umownej, o której mowa w ust. 2b.

§ 7

Zamawiaj�cemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewy�szaj�cego kary umowne zastrze�one w umowie.

§ 8

Wprowadzenie zmian tre�ci umowy wymaga sporz�dzenia pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem  ich niewa�no�ci, a zmiany nie mog� narusza� postanowie� art144 ust.1 Prawa
zamówie� publicznych.

§ 9

W razie wyst�pienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie
le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w terminie miesi�ca od powzi�cia wiadomo�ci o
powy�szych okoliczno�ciach. W takim wypadku Wykonawca mo�e ��da� jedynie
wynagrodzenia  nale�nego mu z tytułu wykonania cz��ci umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� Umow� maj� zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo zamówie� publicznych..

2. Spory mog�ce wynikn�� z realizacji niniejszej umowy b�d� rozstrzygane przez S�d
wła�ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj�cego.



4

§ 11

Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj�cego
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ	CY:                                                                        WYKONAWCA:


