Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
Umowa Nr …………………………….
zawarta w dniu ……………….. w …………..
pomiędzy Fundacją WRÓĆ z siedzibą w Jantarze przy ul. Gdańskiej 1, 82-103 Stegna NIP:
5791982343, REGON:192778182 , KRS: 0000129427, zwaną przez Macieja WłodarskiegoPrezesa Zarządu Fundacji WRÓĆ,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………. ,
REGON .......................................................................... zwanym w dalszej części wykonawcą
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
dotyczącego dostawy 2 samochodów typu bus 9-cio osobowych przystosowanych do
przewozu osób niepełnosprawnych w tym każdy z nich 1 osoby na wózku inwalidzkim,
zostaje zawarta umowa o następującejtreści.
§1
a) Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje dwa fabrycznie nowesamochódy osobowe
typu BUS marki ………….. Model ……………………….., rok produkcji ………, o
parametrach opisanych w zapytaniu ofertowym.
b) Wykonawca gwarantuje, iż samochody odpowiadają wymaganiom polskich norm oraz
gwarantuje ich dobrąjakość.
c) Wykonawca oświadcza, że samochody wskazane w ust. 1 nie są obciążony prawami
osóbtrzecich.
d) Odbiór samochodów nastąpi w siedzibie wykonawcy. Wykonawca
przeszkolenie
osób
wskazanych
przez
Zamawiającego
w
prawidłowejeksploatacji.

zapewni
zakresie

e) Wykonawca w przypadku siedziby w odległości powyżej 100 km od siedziby
zamawiającego zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomieniasamochodu.
f) Dostarczenie samochodu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nastąpi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniuZamawiającego.
g) Odbiór samochodu zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru przedmiotu
umowy przez przedstawicieli obuStron.
h) Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru
przedmiotuumowy.
i) Dostarczenie – odbiór samochodów nastąpiwterminie do 16.03.2020r.

§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi ........................... PLN
(słownie ................................................................................................................... )brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wydatków ponoszonych przez
Zamawiającego na realizację umowy.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ nakoszty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie kosztów oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1.
5. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy po podpisaniuprotokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 7, w terminie 30 dni od otrzymania 2 fakturyVAT osobną na każdy
samochód.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru
przedmiotuumowy.
7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowegoZamawiającego.

§3
 Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny
odwad.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres
liczony od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotuumowy:
1) …… lata gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie samochodu liczone od dnia
zakupu – bez limitu kilometrów ;
3. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów
pogwarancyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki
miejscowościach w promieniu do 100 km, licząc od siedzibyzamawiającego.
4. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad określonych przez
Wykonawcę dla danej markipojazdu.
5. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania
przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotuumowy.

§4
a) Zamawiający obciąży Wykonawcę karąumowną:
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego § 2 ust. 1 w przypadku zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki;
b) Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu
umowy nie rezygnując z kar umownych iodszkodowania.
c) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu
umowy w drugim wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
odstąpienia odumowy.

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod
rygoremnieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy - Prawo zamówieńpublicznych.
3. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową
właściwy miejscowo do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w………………….
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
zeStron.
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