Załącznik nr 6

PROJEKT UMOWY
Kupna - Sprzedaży
W dniu … . … .2017 r. w Lubartowie
pomiędzy :
POWIATEM LUBARTOWSKIM
Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281
reprezentowanym przez :
……………………….

- …………………………………………………………

zwanym dalej Kupującym
a:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
NIP …………… REGON
zwanym dalej Sprzedawcą działającym na podstawie ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
została zawarta umowa następującej treści :
§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –
przetarg nieograniczony, przeprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
§2
1. Przedmiotem umowy jest:
Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla ZDP
Lubartów
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży a Kupujący do zakupu przedmiotu umowy określonego
w ust. 1.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera oferta Sprzedawcy wraz z opisem parametrów
technicznych:
1) Kosiarki bijakowej na wysięgniku
2) Kosiarki bijakowej tylno - bocznej
potwierdzająca zgodność co do rodzaju, wyposażenia i wymagań określonych przez Kupującego –
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu umowy należytej jakości, odpowiadającego
wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.
5. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem:
1) Kosiarki bijakowej na wysięgniku
2) Kosiarki bijakowej tylno - bocznej
opisanych w ofercie Sprzedawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowiących przedmiot
niniejszej umowy.
6. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i wad prawnych w tym
wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. Sprzedawca
oświadcza iż przedmiot umowy nie jest obciążony należnościami na rzecz Skarbu Państwa, a także
nie toczy się względem niego żadne postępowanie.
§3
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje:
Kosiarkę bijakową na wysięgniku
marka ……………………………………………..
model ………………………………..……………
rok produkcji …………………………………….
Kosiarkę bijakową tylno - boczną
marka ……………………………………………..
model ………………………………..……………
rok produkcji …………………………………….
opisane w złożonej ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy za cenę :

netto:
…………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………….. zł )
podatek VAT : …..% ……………………………. zł
brutto:
………..……………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………….. zł )
wynikającą z oferty z dnia … … 2017r.
§4
1. Kupujący dokona zapłaty po wydaniu przedmiotu umowy w terminie do 14 dni licząc od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem z konta Kupującego w Banku
Spółdzielczym I Oddział w Lubartowie nr 56 8707 0006 0021 2089 2000 0001 na konto
Sprzedawcy………………………...………………………..………………………………………………
2. Sprzedawca wystawi fakturę wskazując jako nabywcę:
POWIAT LUBARTOWSKI
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281
3. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Kupującemu:
1) Kosiarki bijakowej na wysięgniku
2) Kosiarki bijakowej tylno - bocznej
wraz z wyposażeniem i parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w
terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem
zdawczo-odbiorczym.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do zamontowania kosiarek na nośnikach / ciągniki rolnicze / oraz do
przeszkolenia operatorów w zakresie obsługi
5. Miejsce wydania : siedziba Sprzedawcy ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
6. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu Instrukcję Obsługi w
języku polskim.
§5
1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
1) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem i instrukcją obsługi w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od
umownego terminu wydania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust.3
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości
5,00 % wynagrodzenia umownego brutto tj. ……………………...…………….* zł
(słownie: ……………………………………………. * zł ).
2. W przypadku nie wydania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust.1 z przyczyn
leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym z jednoczesnym naliczeniem kary umownej określonej w § 5 ust. 1 pkt.2) .
3. Kupujący potrąci naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot
umowy.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
§6
1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*
2. Sprzedawca zamierza zlecić podwykonawcy .......................................... (nazwa firmy) następujący
zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane po
wyborze Sprzedawcy).
3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody
Kupującego.
4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Kupującego stanowi podstawę odstąpienia od
umowy przez Kupującego z winy Sprzedawcy.
5. Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych podlega unieważnieniu.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
§9
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby
Kupującego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Kupujący:

______________________________________
* Treść Umowy zostanie odpowiednio dostosowana

Sprzedawca:

