
PROJEKT UMOWY 

 UMOWA NR ………………..

zawarta  w dniu   ....  czerwca   2008r.  w Piotrkowie  Trybunalskim pomiędzy 
Strażą Miejską w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 19 reprezentowaną 
przez:

……………….. – Komendanta

zwanym dalej Zamawiającym, 
a firmą:

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

po  przeprowadzeniu  procedury  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na zakup  pojazdu służbowego typu furgon osobowy do przewozu 
osób zatrzymanych   dla  Straży Miejskiej  w Piotrkowie  Trybunalskim  parametrach 
opisanych w ofercie stanowiącą integralną część  umowy.

§ 1

Wykonawca  sprzedaje, a  Zamawiający nabywa: 
Pojazdu służbowego typu furgon osobowy   marki ..................o rozstawie osi 
.................... mm, koloru  ......., nr fabryczny …………

§ 2

1. Zamawiający tytułem ceny  za pojazd służbowy zapłaci na konto 
Wykonawcy kwotę  ..............,00  brutto ( słownie: 
......................................00/100) płatne w ciągu 14 dni od chwili otrzymania 
faktury.

§ 3

Na dostarczony przedmiot  zamówienia  scharakteryzowany  w § 1  niniejszej 
umowy Wykonawca udziela gwarancji 



- samochód i zabudowę  24 miesiące bez limitu kilometrów,
- lakier 3 lata,
- perforacja nadwozia 12 lat

z pakietem darmowych usług oraz pełną nieodpłatną obsługą serwisową w 
okresie  gwarancji.  Wykonawca  zapewnia  również  bieżące  naprawy 
pogwarancyjne.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne :
  a / w wysokości 0,2 % należnej  ceny określonej w §2 za każdy dzień zwłoki w 
dostarczeniu przedmiotu sprzedaży. 
b / w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu sprzedaży za każdy dzień zwłoki w 
usunięciu  ich  licząc  od  daty  uzgodnionej  jako  termin  usunięcia  wad kary  będą 
naliczane w wysokości 0,2% ceny  w § 2;
 c / w wysokości 25% ceny określonej w §2, w przypadku odstąpienia od umowy z 
przyczyn, za które odpowiada Sprzedawca.
2.  Kupujący  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania 
uzupełniającego w razie gdy wysokość szkody będzie wyższa niż wysokość kar 
umownych.

§ 5

   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które 

odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia 
określonego w § 2 niniejszej umowy.

§ 6

Wydanie  przedmiotu  sprzedaży  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi 
legalność jego pochodzenia nastąpi w siedzibie Wykonawcy w dniu …………
…… .

§ 7

Zamawiający oświadcza, że zakup pojazdu odbywa się na cele służbowe.

§ 8

Wykonawca oświadcza,  iż  przedmiot  umowy  nie  jest  obciążony  wadami 
prawnymi.

§ 9

Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowi  formularz  cenowy  załączony  do 
oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  wraz  z  podaniem  marki  i  parametrów 
technicznych pojazdu,  wyposażenia  podstawowego  i  dodatkowe oraz opisu 
wykonanej zabudowy.



§ 10

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane 
wyłącznie  
w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i  Ustawy  Prawo Zamówieniach 
Publicznych.

§ 12

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej  umowy rozstrzygane 
będą  przez  sąd  powszechny  właściwy  rzeczowo  i  miejscowo  dla 
Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze 
stron.

ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA:

 


