Projekt Umowy nr PCPR….
zawarta w dniu ………………..2017 roku w Giżycku pomiędzy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Giżycku przy ul. Smętka 5, 11 – 500 Giżycko, posiadającym
NIP
845-16-80-952,
REGON
790676091,
reprezentowanym
przez:
Zbigniewa Piestrzyńskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
zwanym dalej w treści Zamawiającym,
a
………………………………...................................................................……............................
NIP............................, REGON..........................., reprezentowanym przez:...............................,
zwanym dalej w treści Wykonawcą.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na
podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych na potrzeby Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora nr 11.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. oraz zgodnie z wydatkami na zakupy
inwestycyjne.
§ 1.
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód
osobowy, używany, rok produkcji …….., marka …………………………………… model
……………………, o parametrach technicznych i wyposażeniu, określonych w
formularzu ofertowym, zwanym dalej "samochodem".
2. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu pełną dokumentację samochodu: kartę pojazdu,
kartę gwarancyjną, książkę serwisową, wyciąg ze świadectwa homologacji, dokumentację
techniczną (książki gwarancyjne) urządzeń montowanych dodatkowo oraz instrukcję
obsługi w języku polskim na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1.
3. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania
umowy.
4. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę odbioru samochodu przez
Zamawiającego od Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy
samochodu telefonicznie lub faksem.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu
umowy z ofertą, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, a także o złej, jakości dostarczonego
pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia braków lub usterek w terminie 14 dni.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu na własny koszt.
8. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół, który podpisany zostanie przez
upoważnionych przedstawicieli Stron.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
10.
Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne
znajduje się w ……………………………………………….
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11.
Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego
własność, jest wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych, wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd oraz że nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony
ustalają na kwotę .............................................. zł
(słownie brutto: ......................................................................................................................)
2. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym wyposażenie samochodu
określone w formularzu ofertowym oraz jego transport do siedziby Zamawiającego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że cena określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

§ 3.
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru
zamówienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot
umowy po zrealizowaniu zamówienia na podstawie przedłożonej faktury VAT (rachunku),
przelewem na wskazane na fakturze konto.
3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty przedłożenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej jednak niż po
ostatecznym sprawdzeniu poprawności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
niniejszej umowy.
§ 4.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) za nieterminową dostawę w wysokości 0,5% wartości umownej określonej w § 2
za każdy dzień opóźnienia;
2) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30%
wartości zamówienia, o której mowa w § 2.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej straty, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§ 5.
W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który
udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu
reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
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§ 6.
Wykonawca udziela pisemnej gwarancji:
1) Minimum 12 miesięcy na silnik i podzespoły mechaniczne;
2) Minimum 12 miesięcy na powłokę lakierniczą;
3) Minimum 36 miesięcy na perforację nadwozia
Stanowiącej załącznik do umowy.
§ 7.
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, których strony nie były w stanie
rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności.
4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłoby niekorzystne dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

............................................
Zamawiający

................................................
Wykonawca
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