UMOWA SPRZEDAśY NR ........../2009
zawarta w dniu ................................ 2009 r. w Szczecinie, pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez StraŜ Miejską ul. Felczaka 9, 71-417 Szczecin,
reprezentowaną przez

1. p. Leona Gajewskiego

– Komendanta StraŜy Miejskiej w Szczecinie

2. p. Małgorzatę Bargiel

– p.o. Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………… z siedzibą w ………………..
przy ul. …………………………………………
w imieniu którego działa:
………………………………. - ………………………………………
REGON …………………… NIP ……………………………
zwanym dalej Wykonawcą:

Przedmiotowa umowa zawarta zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004r.)

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować spalinowy zaburtowy, fabrycznie nowy,
silnik do łodzi patrolowej StraŜy Miejskiej zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym
w Rozdziale XIV SIWZ oraz z ofertą wykonawcy (załącznik nr 1).
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, nowy spalinowy zaburtowy silnik w terminie 30
dni od dnia podpisania umowy.
3. O terminie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić
Zamawiającego nie później niŜ 24 godziny przed planowanym montaŜem.
4. Wykonawca

zobowiązuje

się

po

zamontowaniu

silnika

wykonać

z

przedstawicielem

Zamawiającego testową próbę pracy silnika, po której zostanie podpisany protokół zdawczo –
odbiorczy.

§2
1. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny jednostkowej przedmiotu objętego niniejszą umową.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy cenę obejmującą
wszystkie koszty związane z dostarczeniem, montaŜem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia
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oraz naleŜny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie łącznej brutto:
…………………….. złotych
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………).
3. NaleŜność

będzie

płatna

przelewem

na

rachunek

Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………..,
na podstawie prawidłowo otrzymanej faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy
(§1 ust. 4 umowy).
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.

§3

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …… miesięcy uŜytkowania przedmiotu zamówienia na
warunkach stanowiących załącznik do umowy.

§4
1. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego
od wad w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w dostawie towaru, o którym mowa w §1 ust. 2, w wysokości 1,5% wynagrodzenia
umownego za tę część dostawy za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu dostawy,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia umownego,
c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień
zwłoki, licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po
stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§5
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

1. Jerzy Budzyń

reprezentujący, Zamawiającego

tel. 091 442 76 11

2. …………………

reprezentujących, Wykonawcę

tel. ..........................

2

§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i w sytuacjach
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§7
1. Umowa nie przewiduje moŜliwości Ŝadnych zmian.
2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w warunkach i w okolicznościach, o których mowa
w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§9
Ewentualne sprawy wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu przez
właściwy Sąd powszechny w Szczecinie.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Wykaz załączników:
1)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ze szczegółowym określeniem przedmiotu
zamówienia.

2)

Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

3

Załącznik do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na silnik spalinowy zaburtowy i zobowiązuje
się do usunięcia wad fizycznych, jeŜeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego
gwarancją.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi … miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
2. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie dostarczonego przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji silnika usterki i wady
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją uŜytkowania.
3. Serwis gwarancyjny Wykonawca świadczył będzie w miejscu postoju łodzi, tj. teren
Pałacu MłodzieŜy, ul. Przestrzenna w Szczecinie.
4. W przypadku niemoŜności dokonania naprawy w ww. miejscu i konieczności
dostarczenia silnika do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę –
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko do demontaŜu silnika, jego
transportu w obie strony, oraz ponownego montaŜu i przeprowadzenia testowej próby
pracy silnika.
5. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii ciągu 24 godzin od otrzymania informacji
o awarii.
6. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane niezwłocznie, nie później
jednak niŜ w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
7. Okres gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas naprawy silnika.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne przeglądy gwarancyjne w miejscu
postoju łodzi. Pierwszy przegląd gwarancyjny odbędzie się po 20 motogodzinach
pracy silnika, a kolejne po 100 motogodzinach pracy silnika. Zamawiający będzie
informował Wykonawcę o zbliŜającym się terminie przeglądu. Koszt przeglądu moŜe
dotyczyć jedynie zakupu części zuŜytych w trakcie eksploatacji przedmiotu
zamówienia.

WYKONAWCA:
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