Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ZO/2017/01

UMOWA NR ........
na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

zawarta w dniu ................................... r. w Mikoszowie pomiędzy:
Stowarzyszeniem św. Celestyna
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
NIP: 914-12-75-815, REGON: 931003526, KRS: 0000090529
reprezentowanym przez ..............................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez .................................................................................,
zwanym dalej Dostawcą,
zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego
Stowarzyszenia św. Celestyna nr ZO/2017/01.
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest Zakup używanego mikrobusu 9-cio osobowego,
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku
inwalidzkim:
-marki ....................................................................................................
-model....................................................................................................
-nr VIN....................................................................................................
-nr rejestracyjny......................................................................................,
zwanego dalej Samochodem,
2. Dostawca oświadcza, że parametry techniczne Samochodu są całkowicie zgodne
z podanymi w „Specyfikacji technicznej samochodu” załączonej do złożonej oferty,
złożona wraz z ofertą specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Dostawca oświadcza jest wyłącznym właścicielem Samochodu.
4. Dostawca oświadcza, że Samochód jest całkowicie sprawny i wolny od wszelkich wad
prawnych w tym praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
5. Dostawca oświadcza, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest
Samochód i że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
6. Zamawiający kupuje a Dostawca sprzedaje Samochód na warunkach określonych
niniejszą umową.

§ 2. SPOSÓB REALIZACJI I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Dostawca zobowiązany jest w
szczególności do:
a. dostarczania Samochodu do siedziby Zamawiającego pod adres Mikoszów 27,
57-100 Strzelin,
b. dostarczenia niezbędnych dokumentów, dopuszczających Samochód do ruchu
drogowego w Polsce i umożliwiających jego rejestrację i eksploatację jako
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w szczególności:
karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego zawierającego wpis potwierdzający
przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, polisy
ubezpieczeniowej, dwóch kompletów kluczyków oraz innych wymaganych prawem
dokumentów.
2. Przyjęcie przedmiotu umowy musi być udokumentowane protokołem przyjęcia,
sporządzonym i podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
i Dostawcy. Protokół ten powinien zawierać:
1) numer identyfikacyjny Samochodu (VIN),
2) numer rejestracyjny,
3) nazwę Dostawcy i Zamawiającego,
4) datę przyjęcia przedmiotu umowy,
5) spis dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt b.
3. Z chwilą pokwitowania dostawy w protokole przyjęcia prawo własności samochodu
i ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia przechodzi z Dostawcy na Zamawiającego.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w okresie do ………………….
§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………............................................………….
zł brutto (słownie: ……………………...............................….........................................… złotych)
w tym ……..........................................................................................…........…. zł netto
+VAT za dostawę samochodu.
2. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia przelewu,
w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dacie otrzymania
prawidłowo sporządzonego oryginału faktury, na numer rachunku bankowego wskazany
w treści faktury.
3. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 5. KARY UMOWNE
1. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które
Dostawca odpowiada, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 %
wartości brutto umowy niezrealizowanej w całości lub w części.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej z wynagrodzenia
Dostawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu strat
poniesionych w związku z nieterminowym lub wadliwym wykonaniem umowy.

§ 6. WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
następujących okolicznościach:
1) kiedy zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy
Dostawcy;
2) jeśli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy;
3) w przypadku przekroczenia przez Dostawcę terminu dostarczenia przedmiotu umowy
o więcej niż 20 dni;
4) jeżeli Dostawca po wyznaczeniu przez Zamawiającego dodatkowego terminu,
nie wykonuje zobowiązania w tym terminie,
2. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zamawiający:

Dostawca:

