PROJEKT UMOWY
na: „Zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony”.
zawarta w dniu ……….…………r. pomiędzy :
Mrągowskim Centrum Kultury z siedzibą w Mrągowie ul. Warszawska 26 11-700 Mrągowo,
NIP: 7421404690, REGON: 510 662 396, wpisanym do księgi rejestrowej Nr 1 Instytucji
Kultury prowadzonej przez Gminę Miasto Mrągowo,
reprezentowanym przez:
…………………… - dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
Przedmiot umowy
§1
1. Wykonawca, jako sprzedający w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa dostarczy
na własny koszt i sprzeda Zamawiającemu, jako kupującemu, używany samochód
dostawczy do 3,5 t., którego parametry, dane techniczne i własności użytkowe spełniają
wymagania określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym oraz w złożonym przez
Wykonawcę formularzu ofertowym:
a) Marka: ………………………………
b) Model: ………………………………
c) Typ samochodu: …………………….
d) Rok produkcji: ………………………
e) Stan licznika: ………………………..
f) Pojemność silnika: …………………..
g) Dowód rejestracyjny seria: ………….
h) Karta pojazdu seria: …………………
i) Nr identyfikacyjny: …………………..
2. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności dostarczonego samochodu
dostawczego do 3,5t z dniem jego odbioru.
§2
Dostawa samochodu nastąpi na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce, tj. parking przy
Mrągowskim Centrum Kultury przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie.
Odbiór
§3
1. Wykonawca oświadcza, że samochód dostawczy wskazany w § 1 niniejszej umowy
stanowi jego własność i jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie jest
obciążony prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani
zabezpieczenia, co Wykonawca gwarantuje.
2. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi komisyjnie, na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego spisanego przez strony w dniu dostawy, tj.

najpóźniej do dnia ………….. .
3. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą samochodu zawiadomi
Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, przy czym dostawa nastąpi wyłącznie w dzień
roboczy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego na
miejsce wskazane przez Zamawiającego samochodu oraz kontroli urządzeń w nim
zamontowanych, przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający
odmówi odbioru samochodu, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
6. Za dokonanie dostawy samochodu strony uważają obustronne podpisanie protokołu
zdawczo – odbiorczego, w którym nie zostaną stwierdzone wady.
Warunki rękojmi
§4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne samochodu.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
3.Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie rękojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgłoszenia, w przeciwnym przypadku Zamawiający ma prawo
odstąpienia od umowy.
Wynagrodzenie
§5
1. Za wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Wynagrodzenie netto: ……………………….zł
(słownie: …………………………………………………………………..…………../100 ),
plus podatek VAT: ……………………..zł
(słownie: ………………………………………………………………………………./100),
Łączne wynagrodzenie brutto: ………………….zł
(słownie: ………………………………………………………………………………../100).
2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może ulec zmianie.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury i przedmiotu zamówienia,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie.
Kary umowne
§6
Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone
szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zastrzegają sobie
możliwość dochodzenia kar umownych w niżej wyszczególnionych przypadkach i
wysokościach:
1) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następującą karę umowną:
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,
b) za zwłokę w realizacji dostawy samochodu, za każdy dzień po upływie terminu
określonego w § 3 ust. 2, w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,
c) za zwłokę w usuwaniu wad, za każdy dzień po upływie terminu określonego w § 4 ust. 3
w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.
Zmiana / odstąpienie od umowy
§8
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i po upływie dodatkowego
pięciodniowego terminu nie usunie wad samochodu,
2) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony w okresie związania umową oraz w okresie rękojmi zobowiązują się
wzajemnie informować o każdej zmianie adresu siedziby. Korespondencję wysłaną na taki
adres siedziby uważa się za doręczoną.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
Stron.
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