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(PROJEKT)
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012
zawarta w dniu …………………….. 2012 roku w Nowym Tomyślu
pomiędzy:
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
64 – 300 Nowy Tomyślu, ul Powstańców Wlkp. 2a
NIP 788 – 17 – 51 – 128
reprezentowaną przez:
mł. bryg. Tomasza Antuszewskiego
zwaną dalej KUPUJĄCYM

a
firmą :
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t..j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) na „Dostawę
lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego”. W zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz
ofertą Sprzedającego stanowią integralną część niniejszej umowy.

-2§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego
marki………………………………………(należy podać markę, typ, rodzaj pojazdu).

2.

Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia
………………, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

3. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się przenieść na KUPUJĄCEGO własność i wydać mu: lekki
samochód rozpoznawczo ratowniczy.
4.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad
prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz
spełnia warunki o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym i przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

5. KUPUJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia
SPRZEDAJĄCEMU należności.
6. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach współfinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
§2
Cena i warunki płatności
1. Wartość całkowita przedmiotu umowy (cena) wynosi:
a) wartość netto : …......……………………PLN
(słownie złotych:…………………………………………………………………)
b) podatek VAT 8% :……………………….PLN
(słownie złotych…………………………………………………………….……)
c) wartość brutto :…………………………..PLN
(słownie złotych…………………………………………………………………..)
2. KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU należność za odebrany samochód z
wyposażeniem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury,
po odbiorze faktycznym potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli obu stron.

-33. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku KUPUJĄCEGO
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§3
Termin wydania przedmiotu umowy

1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w ciągu 60 dni od podpisania
niniejszej umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny odbędzie
się w terminie, o którym mowa powyżej.
§4
Odbiór techniczno - jakościowy, szkolenie
i odbiór faktyczny przedmiotu umowy
1. SPRZEDAJĄCY zawiadomi KUPUJĄCEGO pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 2
dniowym o dacie odbioru techniczno - jakościowego samochodu. KUPUJĄCY przystąpi do
odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia.
Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. Zawiadomienie należy kierować
do Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu na nr 48 61 44 27 728.
2. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie KUPUJĄCEGO.
Protokół odbioru techniczno – jakościowego samochodu zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Podczas
odbioru techniczno - jakościowego sprawdzeniu będzie podlegała kompletność wykonania
pojazdu, zgodność z wymaganiami określonymi i podanymi w SIWZ sprawność techniczna
pojazdu oraz zamontowanych układów, wyposażenia i kompletność dokumentacji.
W protokole tym strony ustalą dokładny termin odbioru faktycznego.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek,
SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu
na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie

-4strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od
umowy.
4. W

przypadku

stwierdzenia

podczas

odbioru

techniczno

–

jakościowego,

że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w SIWZ do niniejszej
umowy SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z
opisem pojazdu. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
odstępstwach od opisu zawartego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp
ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. Odbioru techniczno – jakościowego dokona 2 przedstawicieli KUPUJĄCEGO w ciągu 2 dni
roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 przedstawiciela
SPRZEDAJĄCEGO.
6. Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie KUPUJĄCEGO w terminie
określonym w protokole odbioru techniczno – jakościowego. Odbioru faktycznego
samochodu dokona 2 przedstawicieli KUPUJĄCEGO w obecności co najmniej 1
przedstawiciela SPRZEDAJĄCEGO. Protokół odbioru faktycznego podpisany przez obie
strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby KUPUJĄCEGO na
własny koszt.
7. SPRZEDAJĄCY przeszkoli pracowników KUPUJĄCEGO z zakresu obsługi przedmiotu
zamówienia
§5
Dokumentacja techniczna

1. Do samochodu SPRZEDAJĄCY dołączy podczas odbioru techniczno-jakościowego:
a) kartę pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji,
b) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
c) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,
d) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdów specjalnych,
e) wykaz wyposażenia pojazdu,
2. Dokumentacja techniczna jest integralną częścią przedmiotu umowy.
§6

-5Gwarancja i serwis

1. SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji zgodnie ze
złożoną ofertą, tj: …… miesięcy na pojazd i ……miesięcy na wyposażenie.
Okres gwarancji liczy się od dnia protokołu końcowego przekazania przedmiotu umowy.
2. SPRZEDAJĄCY gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia samochodu
zgodnie z SIWZ do niniejszej umowy.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą
bezpłatnie przez serwis SPRZEDAJĄCEGO. Rozpoczęcie naprawy nastąpi nie później niż
48 godzin od daty zgłoszenia w formie faksu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się
dni ustawowo wolnych od pracy. Termin zakończenia naprawy zostanie każdorazowo
określony w protokole naprawy gwarancyjnej.
4. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez SPRZEDAJĄCEGO na podstawie
indywidualnych zleceń KUPUJĄCEGO samochód.
5. SPRZEDAJĄCY gwarantuje dostawę części zamiennych do samochodu i wyposażenia w
okresie 10 lat od daty dostawy przedmiotu umowy.
6. SPRZEDAJĄCY zapewni serwis pogwarancyjny przez okres 10 lat od daty dostawy pojazdu.
7. Wszystkie przeglądy pojazdu, wymagane w warunkach gwarancji wykonywane są na koszt
SPRZEDAJĄCEGO, z wyłączeniem płynów eksploatacyjnych, filtrów, elementów
ścieralnych.
8. W przypadku napraw gwarancyjnych Sprzedający przedłuża okres gwarancji o czas, który
liczony jest od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia przekazania po naprawie Kupującemu.

§7
Kary umowne

1. Jeżeli SPRZEDAJĄCY opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu
uzgodnionego w umowie zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,15 %
wartości nie wydanego w terminie pojazdu za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
30 % ceny brutto przedmiotu umowy.

-62. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 7 dni. KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od
umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy SPRZEDAJĄCEGO. W takim przypadku
KUPUJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić SPRZEDAJĄCEMU kosztów, jakie
SPRZEDAJĄCY poniósł w związku z umową.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO,
SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 30% ceny brutto
przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez
złożenie oświadczenia drugiej stronie.
5. W przypadku, gdy SPRZEDAJĄCY nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia
w terminie wynikającym z protokołu naprawy gwarancyjnej zapłaci KUPUJĄCEMU karę
umowną w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w
umowie KUPUJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
7. Jeżeli KUPUJĄCY dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodu w stosunku
do terminu wskazanego w § 4 ust. 2 zapłaci kary umowne w wysokości 0,15 % wartości
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
8. Jeżeli KUPUJĄCY nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym
w § 2 ust. 2 i 3 zapłaci SPRZEDAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,15 %
za każdy dzień zwłoki.
§8
Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy
zgodnie oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny
właściwy miejscowo dla zamawiającego.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

-72. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie aneks
do niej.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

