Załącznik nr 5 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ............................., nr
VIN................... .............., rok produkcji ........ . Pojazd posiada wszelkie cechy określone
przez Sprzedającego w złożonej ofercie.
2. Szczegółowy zakres umowy określa także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).
§ 2.
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd.
2. Kupujący nie wyraża zgody na przeniesienie przez Sprzedającego wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 3.
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ............. zł
(słownie: ...................... złotych), przelewem

na rachunek bankowy Sprzedającego nr

........................................ w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.
§ 4.
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Wydanie nastąpi w biurze Kupującego w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt dostawy
przedmiotu umowy do Nowego Dworu Mazowieckiego ponosi Sprzedający. Dostarczony
pojazd winien być zarejestrowany. Sprzedający będzie współdziałać z Kupującym celem
zarejestrowana pojazdu.
2. Do czasu dostawy Sprzedający ma prawo wstrzymać się z zapłatą ceny.
3. Jeśli wydanie pojazdu nie nastąpi w terminie wynikającym z umowy, Kupujący może
wezwać Sprzedawcę do wydania pojazdu w innym odpowiednim terminie nie krótszym
jednak niż 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę. W razie bezskutecznego
upływu tego terminu Kupujący ma prawo od niniejszej umowy odstąpić.

4. O gotowości do dokonania dostawy przedmiotu zamówienia Sprzedający powiadomi
Kupującego w formie pisemnej(@), na co najmniej 2 dni robocze przed proponowanym
terminem dostawy.
5.Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony po dostawie pojazdu wraz z
kompletem dokumentów (w tym dokumentem gwarancyjnym wystawionym przez
Producenta) i 2 kompletami kluczyków. W ramach odbioru odbędzie się sprawdzenie
wszystkich funkcji przedmiotu zamówienia, zaprezentowanie przez Sprzedającego pełnej
sprawności przedmiotu zamówienia w czasie pracy z udziałem przedstawicieli Kupującego.
§ 5.
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd w dacie dostawy będzie fabrycznie nowy, a jego
przebieg będzie nie większy niż 1000 km. Pojazd nie będzie posiadał żadnych uszkodzeń, a
tym nie będzie po jakichkolwiek naprawach blacharsko - lakierniczych ani mechanicznych.
W razie naruszenie tego zapewnienia Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o uszkodzeniach lub naprawach.
2. Pojazd będzie objęty gwarancją producenta zgodnie z SIWZ.
3. Sprzedający zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie mają do
niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
§ 6.
1.Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej:
a)za opóźnienie w realizacji warunków umownych, w wysokości 2% wartości ofertowej
brutto, za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Kupującego w wysokości 20% wartości ofertowej brutto umowy.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności
przysługującej Wykonawcy.
3. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Sprzedający może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi jakichkolwiek wad przedmiotu
umowy Sprzedający jest zobowiązany na własny koszt usunąć wykryte wady. Kupujący jest
całkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z usunięciem
powstałych wad. W związku z powyższym Sprzedający zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w

stosunku do Kupującego. Kupujący oświadcza, iż w pierwszej kolejności będzie korzystać ze
swoich uprawnień gwarancyjnych.
5. Usuwając wadę Sprzedający zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością,
według najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, przy równoczesnym użyciu środków, co najmniej takiej samej jakości.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ewentualne
spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego w Warszawie.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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