Wzór umowy

UMOWA NR .......................
Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną - Paniowy z siedzibą w
Mikołowie, ul. Mokierska 1, reprezentowaną przez:
Prezesa OSP

- Jan Kurpas

Zwaną dalej Zamawiającym
a
..........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
zgodnie z ..............................................Nr ................... wydanym przez ...............
zwanym dalej Dostawcą
§1
Przedmiotem
niniejszej
umowy
jest
dostawa
samochodu
……………………………………………………………………………..

pożarniczego

§2
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu samochodu pożarniczego rok
produkcji............ wraz z wyposażeniem, zwanego w treści umowy „Przedmiotem umowy”,
zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą.
2. Dostawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania określone w
„specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
§3
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie
do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Dostawa przedmiotu umowy, zgodna z SIWZ, potwierdzona zostanie protokołem zdawczoodbiorczym sporządzonym w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
3. Zamawiający zostanie poinformowany przez Dostawcę o dokładnym terminie dostawy nie
później niż na 1 dzień przed planowaną dostawą.
§4
Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu spoczywają na
Dostawcy.
§5
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczony przedmiot umowy:
Cenę netto - .........................PLN, słownie złotych: ....................................................................
Podatek VAT - ......................PLN, słownie złotych: ....................................................................
Cenę brutto: - .......................PLN, słownie złotych: ...................................................................
2. Należność zostanie uregulowana przelewem, z konta Zamawiającego na konto Dostawcy w
terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury zgodnie z podpisanym protokołem odbioru pojazdu.
§6
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji ustala się na
................ miesięcy, począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
stwierdzonego w protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

§7
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Dostawcę, w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy brutto,
b) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy
brutto, za każdy dzień zwłoki.
2. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może dochodzić
Zamawiający

Dostawca

