Załącznik Nr 5 do SIWZ
znak sprawy : ZP 271. 3.2013

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu ………………, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, pomiędzy :
Gminą Lipnik
posiadającym nr NIP : ................................... i nr REGON : ..................................,
reprezentowanym przez :
1. Józef Bulira – Wójt Gminy Lipnik ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresa Kwiatkowska ,
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a firmą ………............................................................................................................................
posiadającą nr NIP ………..……….…….......... i nr REGON ……….…..……..…………..........,
reprezentowaną przez :
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa samochód osobowy, fabrycznie nowy,
rok produkcji ..................., marka .................................... model .........................................
o numerze VIN ............................................................................ zgodnie z obowiązującą
homologacją fabryczną dla samochodu ................................................... w Polsce,
z wymaganiami technicznymi określonymi w ofercie Wykonawcy będącej integralną
częścią niniejszej umowy
2. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kartę gwarancyjną, wszystkie dokumenty
niezbędne do rejestracji (wraz z homologacją fabryczną), oraz instrukcję obsługi w języku
polskim, na przedmiot umowy określony w §1 ust.1.
3. Dostawa samochodu z pełnym wyposaŜeniem do siedziby Zamawiającego Urząd Gminy
w Lipniku 27-540 Lipnik, nastąpi w terminie ……………................ .
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe samochód spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo o ruchu drogowym i posiada homologację fabryczną na samochód dla 9-ciu osób,
wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
§2
1. Na wymieniony w § 1 ust.1 przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji :
a) Na silnik bez limitu kilometrów – .................................,
b) na lakier - …………............................,
c) na perforację blach nadwozia - …………………….................... .
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oferowanego samochodu na
terenie całego kraju.
3. Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5%
wartości umownej określonej w § 3 pkt.1, za kaŜdy dzień zwłoki.
4. Wykonawca za odstąpienie od umowy zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30%
wartości zamówienia, o której mowa w § 3 pkt.1.

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy naleŜność za przedmiot zamówienia,
określony w § 1, po jego przekazaniu w łącznej wysokości ......................................... zł.,
brutto (słownie zł : ...............................................................................................................).
2. Zapłata naleŜności w wysokości określonej w § 3 pkt.1 nastąpi w terminie do 30 dni po
otrzymaniu faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze.
§4
W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający złoŜy stosowną reklamację Wykonawcy, który
udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu
reklamacja uwaŜana będzie za uznaną w całości, zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§6
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
§7
Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ i oferta złoŜona przez Wykonawcę.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.
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