Załącznik
Nr
3
do
Warunków zamówienia
Umowa nr ………..….
na dostawę 2 szt. fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych
zawarta w dniu .............2007 r. w Lublińcu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z o.o. z siedzibą
42-700 Lubliniec, ul. K i W Niegolewskich 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………..
, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………… , o
kapitale zakładowym ……….. ,-zł;
Regon: …………… ; NIP: ……………….
reprezentowanym przez:
………………… - ……………….
………………... - ……………….
zwanym dalej „Zamawiającym
a:
............................................................................................ z siedzibą w ............................,
ul............................., zarejestrowanym w KRS pod numerem ……………………..
zwanym
dalej
„Wykonawcą”,
..............................................................
..............................................................

reprezentowanym

przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (Znak sprawy ……….. ) została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu 2 szt. autobusów
międzymiastowych, a Zamawiający do ich odebrania i zapłacenia określonej w ofercie
Wykonawcy ceny.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Warunki Zamówienia oraz jego załączniki .
§2

1. Strony postanawiają, ze wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie
Wykonawcy do dnia ……………… 2007 r.
2. O przygotowaniu przedmiotu zamówienia do wydania Wykonawca powiadomi
Zamawiającego na piśmie z pięciodniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem przekazania.
§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ceny
ofertowej brutto zawartej w ofercie Wykonawcy na kwotę ....................... (słownie:
..................................) zwane dalej wynagrodzeniem umownym.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1 będzie płatne w formie ratalnej w
następujący sposób:
2.1. pierwsza wpłata w wysokości ………………….. zł. (słownie: …………………………
……………złotych ) za każdą szt. autobusu płatna do dnia odbioru pojazdu.
2.2. pozostała należność płatna w 36 równych miesięcznych ratach od następnego
miesiąca, po miesiącu w którym nastąpił odbiór autobusów do 30 dnia każdego
miesiąca.
§4
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres:
 gwarancja całopojazdowa - …………………. miesiące
 na powłoki lakiernicze - ……………………... miesiące
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 na perforację nadwozia - …………………….. miesiące
2. Okres gwarancji liczony będzie zgodnie z wydaną kartą gwarancyjną.
§5
1. Strony postanawiają, że obowiązywać je będą kary umowne określone w ust.2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie powstałą z winy Wykonawcy
w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niż 10% tego wynagrodzenia.
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Wykonawcy kary umowne,
które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w odbiorze każdego autobusu w stosunku do terminu odbioru powstałą z
winy Zamawiającego w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia umownego
4. Strony zastrzegają sobie oprócz kar umownych prawo do odszkodowania do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia
niniejszej umowy oraz ze względu na ważny interes społeczny.
.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie , czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
.2 Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
.3 W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w ust.1 Wykonawca ma prawo żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§9
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 10
Niniejszą umowę oraz załączniki wymienione w §1 sporządzono w 2 egzemplarzach,
po 1 egz. dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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