Załącznik nr 3- wzór umowy

UMOWA NR ………
zawarta w dniu ………………. pomiędzy
Miastem Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP 569 17 60 034, reprezentowanym
przez pełnomocnika,
Pana Piotra Jankowskiego- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie,
ul. Kopernika 38, 06-500 Mława
zwanym dalej "Zamawiającym",
a
............................................................................................................
reprezentowaną przez:........................................................................
- zwaną dalej „Wykonawcą”,
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego marki
................................................ model ...........................................................................................
rok produkcji ........... dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, o właściwościach
i parametrach technicznych szczegółowo opisanych w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, a Zamawiający nabyć samochód szczegółowo
określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że pojazd, wymieniony w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia
warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy.
§2
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu samochodu osobowego
będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie do ..............................
2. Wykonawca przed dostarczeniem samochodu wykona przegląd przedsprzedażny tzw.
zerowy, który zostanie odnotowany w książce przeglądów serwisowych.
3. Do samochodu Wykonawca dołączy :
a) książkę gwarancyjną pojazdu,
b )świadectwo homologacji,
c) kartę pojazdu,
d) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu,
e) książkę przeglądów serwisowych,
f) wykaz wyposażenia dodatkowego.
§3
Warunki płatności
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie
………………....zł brutto (słownie: ……………………………………………….. 00/100).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika:
Nabywca: Miasto Mława ul., Stary Rynek 19 06-500 Mława, NIP: 569 17 60 034
Odbiorca : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława

§4
Warunki odbioru
1. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego
koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce przeglądów serwisowych.
2. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem
poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§5
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela gwarancji:
a) na okres………..lat- bez limitu kilometrów,
b) na okres ............... lat na silnik, części mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne oraz
elementy wyposażenia,
c )na okres .............. lat na nadwozie (perforację blach),
2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez
obie strony, odnotowanego w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Wszelkie usługi gwarancyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
przekazania pojazdu do punktu ....................................
§6
Wszelkie zmiany w umowie wymagają aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego,
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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