Projekt

UMOWA NR ……………………..
zawarta z pominięciem ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 w dniu ......……….. r. w Bełchatowie pomiędzy:
Powiatem Bełchatowskim z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19,
NIP 7692204721, reprezentowanym przez Pana Jerzego Michalaka - Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie, działającego z upoważnienia do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, wydanego na podstawie art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zwanym
dalej „Kupujący”,
a
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………….…..,
zwanym dalej „Sprzedający”.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup samochodu osobowo – towarowego na potrzeby
Powiatowego Zarządu w Bełchatowie, zwany w dalszych postanowieniach umowy „przedmiotem
umowy”.
2. Na warunkach określonych w umowie Sprzedający zobowiązuje się sprzedać, wydać samochód
osobowo – towarowy marki …………………………………………, a Kupujący zobowiązuje się
kupić i odebrać samochód.
3. Samochód osobowo – towarowy posiada następujące parametry określone w ofercie:
.…………………………………………………………………………………………………….... .
§2
1. Sprzedający zobowiązuje się zawiadomić Kupującego o planowanym terminie przekazania
przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Kupującemu realizację
przedmiotu umowy.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Obwodu Drogowego nr 1
w Kalisku, Kalisko 12, 97-400 Bełchatów.
3. Sprzedający dostarczy przedmiot umowy w terminie do dnia 16.11.2020 r.

§3
Strony umowy ustalają, iż z czynności wydania i odebrania przedmiotu umowy sporządzą protokół
odbioru, w którym określą, czy Kupujący dokonuje odbioru przedmiotu umowy. Kupujący
ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy jeżeli przedmiot umowy, który został
przedstawiony do wydania Kupującemu nie posiada parametrów i cech zgodnych z umową, jest
uszkodzony, jest niekompletny. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego
na Kupującego przechodzi własność przedmiotu umowy oraz wszelkie korzyści i ciężary, oraz
niebezpieczeństwa z nim związane. Strony umowy zgodnie ustalają, iż przedmiot umowy uważa się
za wydany w dacie jego odbioru bez zastrzeżeń przez Kupującego.
§4
1. Sprzedający za wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 otrzyma od Kupującego
wynagrodzenie netto ……..….. + …….. VAT, tj. …………, łącznie brutto ……………………
(słownie: …….………………………………………………………………………………. ../100).
2. Cena ustalona w ust. 1 jest ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Sprzedający oświadcza, że w wartości wynagrodzenia umownego ujął wszystkie koszty
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią. Wynagrodzenie umowne
nie podlega podwyższeniu.
4. Zapłata wynagrodzenia Sprzedającego nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Sprzedającego, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, w którym
Zamawiający potwierdził jego wykonanie zgodnie z umową i stwierdził, że dokonuje jego odbioru
bez zastrzeżeń. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie został odebrany przez Kupującego,
Sprzedający nie ma prawa do wynagrodzenia umownego.
5. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia Sprzedającemu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Kupującego poleceniem wypłaty wynagrodzenia Sprzedającemu.
7. Kupujący oświadcza, że będzie dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
8. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
9. Sprzedający oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.

10. Strony umowy ustalają, iż faktura VAT będzie wystawiona na:
Nabywca: Powiat Bełchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, NIP: 769 220 47 21;
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów;
Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów.
§5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 10 % wartości umownej brutto
przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Sprzedający.
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, Sprzedający zapłaci Kupującemu
karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne w wysokości 20% wartości umownej brutto
przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z powodu okoliczności,
za które ponosi odpowiedzialność Kupujący.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§6
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowień, niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty.
§7
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§9
Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Kupującego,
1 egz. dla Sprzedającego.
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