
UMOWA- Projekt

na dostawę  samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, zawarta  dnia 
………………..………... pomiędzy: 

1) Gminą Staszów, z siedzibą przy ul. Opatowskiej 31, 28-200 Staszów 

reprezentowaną przez:

- ..............................................................................................................,
przy kontrasygnacie: 

- ...............................................................................................................

zwaną dalej Zmawiającym, 

a

2) …………………….......................................................................………

zwanym/ą dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy,  przy uwzględnieniu zapisów
Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.02.2021 r., zważywszy
na art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , została zawarta umowa o następującej treści:

 § 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego  samochodu osobowego marki
………........................................... wyprodukowanego w 2021 roku. 
2.  Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczony  samochód  jest  fabrycznie  nowy,  w  pełni  sprawny
i  odpowiada  standardom  jakościowym  i  technicznym,  wynikającym  z  funkcji  i  przeznaczenia
zgodnie z opisem  zamówienia oraz, że jest wolny od wad prawnych i fizycznych.
3.  Dostarczone samochody Wykonawca zaopatrzy w atesty,  gwarancje,  wyposażenie dodatkowe
wymagane przepisami ruchu drogowego i  dokumenty wymagane odrębnymi przepisami a także
w instrukcje obsługi w języku polskim niezbędne do prawidłowej eksploatacji.

§ 2.
1. Wykonawca dostarczy, zamówiony samochód  w terminie do ..............…………………………..
2. Z czynności dostarczenia samochodu sporządzony zostanie protokół odbioru.
3.  Samochód  dostarczony  będzie   do  siedziby  Zamawiającego:   Urzędu  Miasta  i  Gminy
w Staszowie ul. Opatowska 31,  28-200 Staszów. 

§ 3.
1.  Strony  ustalają,  że  za  realizację  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie
w  wysokości:  netto  ..............................  złotych  plus  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  w  wysokości  ....................................złotych,  razem  wynagrodzenie  brutto.............…
złotych słownie (....................................................................)
2. Wszystkie koszty związane z  dostawą samochodu  ponosi Wykonawca.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

4.  Płatność  realizowana  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy  nr
…………………………………………… , bank: …………………………………………………..
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.
1. Wykonawca udziela na dostarczony samochód gwarancji  zgodnie z przedłożoną ofertą:
…………………………………………………………………………………………………………



2. Udzielone okresy gwarancji zaczynają swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru.
§ 5.

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowić będą
kary umowne oraz odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a). za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto umowy
za każdy dzień opóźnienia.  W przypadku opóźnienia trwającego ponad 30 dni  Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
b).  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  -  w  wysokości  5%
wynagrodzenia.
3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości poniesionej szkody.
4.  W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki
w  wysokości ustawowej.

§ 6.
Zamawiający może rozwiązać Umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę;
2) ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy.

§ 7.
1.  Wykonawca   oświadcza,  że  dysponuje,  stosowną  wiedzą,  odpowiednią  bazą  i  środkami  do
wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  oraz,  że  jest  upoważniony  zgodnie  z  prawem  do
dostarczenia przedmiotu Umowy i w tym zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
2.  W przypadku zgłoszenia  przez  osobę  trzecią  jakichkolwiek roszczeń do przedmiotu  umowy
wykonawca  zobowiązuje  się  na  swój  koszt  podjąć  działania  prawne  zmierzające  do  ochrony
Zamawiającego oraz do zwrotu wszelkich kosztów, jakie zamawiający byłby zobowiązany zapłacić
osobie trzeciej z tytułu naruszenia jej praw.

§ 8
Zmiany zawartej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.

§ 9
Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Integralną część umowy stanowią załączniki od nr  1 do 3.

      § 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla

Wykonawcy. 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2.  Oferta  cenowa  wraz  z  załącznikiem  nr  1:  wykaz  parametrów  technicznych  oferowanego

samochodu.

3. CEIDG / KRS

    Zamawiający: Wykonawca: 


