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UMOWA

zawarta w dniu ……………… 2020 roku w Baranowie pomiędzy:
Gminą Baranów
mającą siedzibę w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
reprezentowaną przez Bogumiłę Lewandowską – Siwek - Wójta Gminy, zwaną w dalszej
części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą,
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. dostawy fabrycznie
nowego samochodu, marki: …………, model ………………………. rok produkcji 2020.
2. Zakres przedmiotu dostawy określony został w zapytaniu ofertowym oraz ofercie
Wykonawcy z dnia ………………... stanowiących załączniki do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że samochód wskazany w ust. 1 nie jest obciążony prawami osób
trzecich.
§2
1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - do 15 grudnia 2020 roku.
2. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z chwilą podpisania przez Strony protokołu
odbioru końcowego.
3. O przygotowaniu samochodu do odbioru wraz ze skompletowaną dokumentacją
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem liczonym
w dniach roboczych.
4. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego
na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy, na czas transportu,
pokrywa Wykonawca.
5. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty
w języku polskim:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

homologacja fabryczna,
oryginalna instrukcja obsługi w języku polskim,
książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
faktura VAT,
karta pojazdu.
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6. Odbioru samochodu dokonają pracownicy upoważnieni przez Wykonawcę
i Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek). Kopię
upoważnień potwierdzone za zgodność z oryginałem stanowią załącznik do protokołu
zdawczo - odbiorczego.
7. Wykonawca na potrzeby przeprowadzenia odbioru samochodu zapewni niezbędną ilość
paliwa.
8. Podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół zdawczo – odbiorczy winien zawierać
informację o spełnieniu parametrów technicznych zgodnych z załącznikami o których
mowa w § 1 ust. 2 oraz informację o terminowej i jakościowej realizacji zamówienia.
9. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru usterki, niezgodności z umową
przedstawionego do odbioru samochodu lub wymaganej dokumentacji skutkuje
odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin
ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite ryczałtowe
wynagrodzenie
w
wysokości
…………………..
zł
brutto
(słownie:
………………………………………) w tym podatek VAT w wysokości ……%, który
stanowi kwotę …………zł zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Wystawienie i zapłata faktury nastąpi po podpisaniu, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zapewnia, że samochód dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie
nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.
2. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu - licząc
od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego dwuletniej
gwarancji bez limitu przejechanych kilometrów połączonej z całodobowym systemem
ASSISTANCE.
3. Naprawy w ramach gwarancji będą wykonywane w Autoryzowanych Stacjach
Serwisowych.
4. Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi wady lub uszkodzenia
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, starannie i nieodpłatnie usunąć. Wykonawca
nie może odmówić usunięcia wad za względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku naprawy przekraczającej 5 dni
roboczych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni samochód zastępczy
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tej samej klasy, umożliwiający korzystanie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym
z niniejszej umowy.
6. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża
się o czas trwania naprawy.
7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem wad, usterek lub awarii
poniesie Wykonawca.
8. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy reklamacje telefonicznie
na numer ………………. lub drogą elektroniczną na adres e-mail …………………….,
Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia
powiadomi Zamawiającego o terminie przystąpienia do usunięcia zgłoszonej reklamacji
e-mailem gmina@baranow.pl.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji,
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Niezależnie od udzielonej gwarancji
Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień rękojmi.
10. Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw również na podstawie rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia
następnego po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.
11. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją, a spowodowanych przez użytkownika,
przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o przewidywanych kosztach naprawy i przystąpi do niej po akceptacji kosztów przez
Zamawiającego.
12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu
umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych
napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.
§5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawców.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych
w następujących warunkach i wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lecz nie mniej niż 120 zł
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu
przewidzianego na zakończenie przedmiotu umowy,
2) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy;
3) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad, usterek lub awarii w okresie gwarancji –
w wysokości 120 zł, za każdy dzień po upływie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia,
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4) w przypadku nie usunięcia wady w terminie o którym mowa w § 4 ust. 5
oraz w przypadku nie udostępnienia samochodu zastępczego zgodnie z warunkami
opisanymi w treści § 4 ust. 5 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
5) Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w przypadku odstąpienia
od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron,
wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§8
Za pisemną zgodą Stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których Strony
nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dopuszczalna,
pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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