Załącznik Nr 1
UMOWA SPRZEDAŻY – ……./2012

(Wzór)

Zawarta w dniu ……………………. r. po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
pomiędzy:
Gminą Lublin – Środowiskowym Domem Samopomocy „Kalina” z siedzibą
w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 84 20-201 Lublin. Regon 060018157,
NIP 946- 245- 01-04 reprezentowanym przez:
Andrzeja Łabę –Kierownika
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż jednego samochodu 9 – osobowego -

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w
Załączniku nr 5 do umowy.
2. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na sprzedaż jednego samochodu 9 – osobowego
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na
Zamawiającego własność przedmiotu umowy, natomiast Zamawiający
zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy
cenę.
3. Razem ze sprzedażą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu również wszelkie dokumenty niezbędne do
użytkowania pojazdu a wraz z nimi świadectwo homologacji

samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych.
4. Cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia, będąca ceną złotych
łącznie z podatkiem VAT wynosi: ……………………… złotych. (słownie:
……………………………………. złotych)
§2
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferta złożona przez Wykonawcę.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia

do siedziby Zamawiającego w dniu wskazanym przez Zamawiającego,
jednak nie później niż do 26 marca 2012 roku.
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie nabywanego
środka transportu zarówno w celu oceny stanu wykonania umowy
przed przekazaniem go do Zamawiającego, jak i w celu
przeprowadzenia procedury jego odbioru.
3. Sprawdzenie przedmiotu umowy będzie polegało na upewnieniu się, że
jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada
opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
4. Ze sprawdzenia przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół

zawierający wskazanie zbadanego środka transportu oraz ewentualnie
stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad
fizycznych.
5. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia odbędzie się w dniu jego odbioru
przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, lub osoby
upoważnionej ze strony Wykonawcy.
§4

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie
wady fizyczne przedmiotu zamówienia, czyli za jakiekolwiek
niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem
zamówienia dokument gwarancyjny, co do jakości pojazdu.
3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad w
drodze naprawy, na koszt gwaranta.
5. Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne powinny być wykonywane w
autoryzowanej stacji przeglądów technicznych z częstotliwością i
zakresem wynikającym z zaleceń producenta samochodu.
6. Autoryzowana stacja serwisowa, uwzględniająca gwarancję na

podzespoły mechaniczne i elektryczne (w tym alarm) powinna
znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby
Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za dostarczony
przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany przez niego na fakturze VAT.
2. Termin zapłaty ceny przez Zamawiającego wynosi 14 dni od dnia
otrzymania faktury VAT.
§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za
każdy dzień zwłoki.
§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późniejszymi
zmianami).
§8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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