Dodatek nr 4 do SIWZ.
Załącznik nr …. do oferty.
………………………………………
pieczęć zamawiającego

UMOWA KUPNA- SPRZEDAŻY POJAZDU
( wzór )
zawarta w dniu ………………….
pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego - Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego z siedzibą w Olsztynie, kod: 10-416, ul. Towarowa 17, NIP………….., Regon
…………………………., zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
Stanisław Szatkowski - Dyrektor,
a
……………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do …………… prowadzonego przez …………………………………… pod nr
……………….. posiadającym NIP: ………………..oraz REGON: ………………, zwanym dalej
„Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
…………………………………,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, o treści następującej:
§1
1.
Przedmiotem umowy jest:
Dostawa samochodu ciężarowego fabrycznie nowego przeznaczonego do przeprowadzania
egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C oraz C+E,
o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) o następujących
cechach:
…………………………………………………………………………………………………..
2.

Wykonawca oświadcza, że będący przedmiotem sprzedaży pojazd i jego parametry techniczne są
zgodne z ofertą (Załącznik nr 2 do umowy) i spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 oraz wymagania zawarte:
- w art.24 pkt 1 w związku z art. 53 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2016r. poz.627 z późn. zm.),
- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232 z późn. zm.),
- w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 305 z
późn. zm.).

§2
1. Za przedmiot umowy opisany w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę w
kwocie:
netto: ………………zł.,.(słownie: …………………………………..), brutto:…………..zł, (słownie:
……………………………….), w tym VAT: ………………….. zł.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem
niniejszej umowy, w szczególności wartość pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz koszty
transportu do bazy Zamawiającego w Olsztynie.
3.Należność będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy Nr ………………………………
w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w §3 ust. 3.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu, stanowiącego przedmiot sprzedaży, do bazy
Zamawiającego przy ul. Towarowej 17 w Olsztynie (plac manewrowy) i przekazania (wydania)
pojazdu Zamawiającemu w terminie do dnia ……………..
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia
przedmiotu umowy, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem dostawy.
3. Przez termin przekazania (wydania) pojazdu rozumie się datę podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu:
1/ karty homologacji, gwarancyjne, instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim oraz inne dokumenty
niezbędne do rejestracji,
2/ wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.
3/ wyposażenie dodatkowe, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzedany pojazd na okres i na warunkach,
określonych w ofercie i karcie gwarancyjnej.
2. W razie odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o
przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.
3. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości :
- 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w§ 2 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w
jego przekazaniu (wydaniu) Zamawiającemu;
b/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:
- 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w§ 2 ust.1, jeżeli Wykonawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, stronom przysługiwać będzie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

§8
Integralna częścią niniejszej umowy są:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

..…………………..

…………………….

