UMOWA
Zawarta w dniu …….. pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w
Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, działającym w oparciu o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Lublinie pod numerem
0000118357, posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252, w imieniu którego
działają:
• …………………………….
Zwany dalej Zamawiającym,
a:
firmą ……
REGON ……
, NIP …………działającą w oparciu o wpis do
…….prowadzoną przez ….. pod numerem……
zwaną dalej w tekście umowy
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•
zwany dalej Wykonawcą.
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DG-2501/3085/363/10
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655) została zawarta umowa następującej
treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaŜ fabrycznie nowego samochodu osobowegodostawczego/samochodu osobowego, marka:………. o parametrach i wyposaŜeniu zgodnym
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia
……………………..r.
§2
1. Cena samochodu wynosi:……….(słownie:……….). Cena ta zawiera równieŜ cenę
rocznego pakietu ubezpieczeniowego (AC, OC, NW).
2. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności samochodu za kwotę określoną w
ust.1 i zapłaci Wykonawcy jednorazowo w/w kwotę na podstawie faktury VAT
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.
3. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 716-00-10-761.
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP …….. .
§3
1. Ustala się termin odbioru samochodu nie później niŜ do dnia ……………..
2. Strony dopuszczają moŜliwość przesunięcia tego terminu w przypadku działania siły
wyŜszej.
3. Wykonawca, na minimum pięć dni przed datą przekazania przedmiotu zamówienia
przekaŜe Zamawiającemu wymagane do zarejestrowania samochodu dokumenty: oryginał
faktury VAT, wyciąg ze świadectwa homologacji oraz kartę pojazdu.
4. Odbiór samochodu nastąpi po dokonaniu zapłaty naleŜności przez Zamawiającego.
5. Odbiór samochodu odbędzie się w salonie Wykonawcy.

§4
1. Na przedmiot umowy zostanie udzielona Zamawiającemu gwarancja: ……. miesiące.
2. Warunki gwarancji ustalone będą w karcie gwarancyjnej, którą wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru samochodu.
§5
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za nie wykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności od
Wykonawcy niezaleŜnych Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w
wysokości 10% wartości zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności od
Zamawiającego niezaleŜnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości zamówienia.
3. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia za kaŜdy
dzień zwłoki.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, o ile przepisy ustawy o prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§7
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe samochód, o którym mowa w § 1 jest jego własnością,
nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie .
§8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej
ze stron.
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