Załącznik nr 3 do SIWZ
Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego

Umowa sprzedaży samochodu

zawarta w Łomży dnia ………………………… r. pomiędzy:
Muzeum Mazowiecko – Północnym w Łomży przy ul. Dwornej 22 C,
NIP ……………………………. Regon ………………………………….,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………,
………………………………………………………………,
zwaną dalej „Zamawiającym”, a
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….,

reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa samochodu osobowo – dostawczego marki …
…, rok produkcji 2009, nr nadwozia …………… nr silnika ……………………………
2. Szczegółowe parametry techniczne i opis samochodu zawiera załącznik do oferty
Wykonawcy

§2
1. Cenę samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi:
………………………….. /słownie ………………………………/, w tym podatek VAT
według stawki …%, w kwocie …………………… /słownie……………………………/.
umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ma numer
identyfikacji podatkowej NIP (……………………..).
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), i ma numer
identyfikacji podatkowej NIP (………………………..).

§3
1. Odbiór samochodu określonego w § 1 umowy nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy.
2. O przygotowaniu samochodu do wydania Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 3 dni
przed planowanym odbiorem samochodu telefonicznie lub faxem.
3. Strony ustalają, że osobami umocowanymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej
umowy są:
- w imieniu Zamawiającego – Zbigniew Dardziński tel. (0-86) 216 28 16,
- w imieniu Wykonawcy - ……………………………………………….. .
§4
W dniu odbioru samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu - ……..
§5
1. Zamawiający dokona wstępnej oceny i sprawdzenia stanu technicznego samochodu w dniu
jego odbioru.
2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający odmówi odbioru samochodu
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……. miesięcy.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania samochodu.
§7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 10% wartości przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 0,5% wartości towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie zostanie dostarczony w
terminie wskazanym w niniejszej umowie.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości:
a) 10% wartości przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
b) za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony - w dniu dotarcia do drugiej strony
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§8
Strony zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, o których dowiedziały się przy realizacji
niniejszej umowy.
§9
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy /art.
145 Ustawy - prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w kodeksie
cywilnym./
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana umowy z naruszeniem pkt 3 jest nieważna.
§ 10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób
polubowny przez strony, będą rozstrzygane przez sąd gospodarczy właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, w szczególności
dotyczące umowy sprzedaży, i inne aktualnie obowiązujące
§ 12
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
- oferta Wykonawcy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
.- ..............................
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