Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

U M O W A NR :
Zawarta w dniu

w Mińsku Mazowieckim

pomiędzy:
Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14.
REG0N:711582747.

NIP:

8222146576 reprezentowaną

przez:

Wójta

Gminy

Mińsk

Mazowiecki - Pana Antoniego Janusza Piechoskiego - zwaną dalej „ Z a m a w i a j ą c y m "
a
REGON

, NIP

reprezentowanym/ą przez:

zwanym/ą dalej W y k o n a w c ą ,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. N a podstawie postępowania przeprowadzonego w dniu

2019

roku w trybie

Zapytania Ofertowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych

(tekst jednolity D z . U . z 2017r., poz,

1579),

Zamawiający

zobowiązuje się do odbioru zamiatarki drogowej

: (typ,

nazwa urządzenia).
2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający dokona odbioru zamiatarki drogowej
której

mowa w opisie przedmiotu zamówienia

wskazanym

przez

Zamawiającego.

W

Wykonawcę
przypadku

oddalonym
gdy

miejsce

w swojej

nie

więcej

siedzibie lub w

niż

przekazania

400

nie

o

miejscu

km

od

siedziby

będzie

w

siedzibie

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do załadunku sprzętu na środek transportu
Zamawiającego na swój koszt.

Siruiiu I

§2
1. Wykonawca

za

sprzedaż

przeprowadzonym

zamiatarki

zapytaniem

drogowej

ofertowym

w

otrzyma

wynagrodzenie

wysokości

zgodne
zł

/słownie:

z

brutto

złotych.

2. Wynagrodzenie

obejmuje

wszystkie

koszty

i składniki

związane

z

prawidłowym

wykonaniem obowiązków umownych określonych w § 1 umowy .
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 14 od dnia otrzymania faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru - przekazania zamiatarki drogowej.
5. Wykonawca nie m o ż e dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji,
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak
również korzyści wynikającej

z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie

bez

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
§3
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kwotę kar
umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia.
§4
Zamiatarka drogowa o której mowa w § 1 dostarczona

zostanie w terminie do dnia

12.04.2019 roku.
§5
1. Zamawiający podczas odbioru przedmiotu zamówienia sprawdzi jego zgodność z ofertą
Wykonawcy.

W

przypadku

gdy

stwierdzi

niezgodność

zaoferowanego

przedmiotu

zamówienia odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający jest upraw niony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku
ujawnienia

wad

przedmiotu

umowy

uniemożliwiających

ograniczających możliwość korzystania z przedmiotu umowy
Wykonawca:

Strona 2

lub

w

istotny

sposób

a także w przypadku gdy

1) mimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie dłuższego niż 10 dni kalendarzow>'ch nie
dokona naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu.

§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień
umowy

oraz

wprowadzenie

Zamawiającego, jeżeli przy

nowych

postanowień

ich uwzględnieniu

do

umowy

zawartej

niekorzystnych

należałoby zmienić treść oferty,

dla
na

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie działające
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy „Prawo Zamówień
Publicznych".
§9
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Slroihi 3

