
OR. 3421-7/07

UMOWA NR 38/2007

zawarta  w  dniu  20.04.2007  r.  pomiędzy  Powiatem  Pułtuskim  reprezentowanym przez  Zarząd

Powiatu w Pułtusku z siedzibą 06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5, w imieniu którego działają:

1.  Tadeusz Nalewajk - Starosta Pułtuski

2. Witold Saracyn - Wicestarosta

zwanym w treści umowy " Zamawiającym "

a
Firmą “CITROEN” Autoryzowany Koncesjoner 

AUTO – DROBOT Sp. J.

z siedzibą 06 – 100 Pułtusk, ul. Nasielska 9

działającą  na  podstawie  wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  0000044062  z  dnia

17.09.2001 r.  wydanego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS

reprezentowaną przez:

1. Jan Drobot – Właściciel 

zwaną w treści umowy „ Wykonawcą”

W  wyniku  przetargu  nieograniczonego  przeprowadzonego  na  podstawie  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. DzU z 2006 r. Nr 164, poz. 1163  

z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem przetargu  nieograniczonego przedmiotem umowy jest dostawa samochodu

osobowego  marki Citroen model C5, rok produkcji  2006, ilość przejechanych kilometrów  

2 800; o  parametrach wskazanych zgodnie z SIWZ.

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna się od daty

odbioru:

a) na perforacje nadwozia - 12 lat

b) na sprawność funkcjonalną - 2 lata

3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Pułtusku. 

4. Wykonawca wraz z samochodem przekaże  wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji.

§ 2.

Przy realizacji umowy Wykonawca będzie stosował się do wskazówek  i zaleceń zamawiającego.



§ 3.

1. Przedmiot  umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać zamawiającemu w terminie 14 dni od

daty zawarcia umowy tj, do dnia  04.05.2007 r. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.

3. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przekaże zamawiającemu wszelkie dokumenty

niezbędne do rejestracji samochodu we właściwym organie komunikacji. 

§ 4.

1. Za przedmiot umowy  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną:

- netto 48.360,66 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 66/100) 

- VAT 22 % w wysokości 10.639,35 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć

złotych 35/100) 

- brutto 59.000,01 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 01/000) 

zgodnie z wynikiem przetargu.

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

3. Należności będą regulowane na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być wystawiona na:

Powiat  Pułtuski  reprezentowany przez Zarząd Powiatu  w Pułtusku,  Jednostka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-14-17-174.

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany  protokół odbioru.

5.  Płatność  za  fakturę  VAT  będzie  dokonana  przelewem  z  konta  Zamawiającego  na  konto

Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

6. Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.  Za niewykonanie lub  opóźnienie   w wykonaniu przedmiotu  umowy strony będą  płacić  kary

umowne:

a) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje

prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,5 % wartości umowy  za każdy

dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na realizację zamówienia.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy

dzień zwłoki w zapłacie faktury, po upływie terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie.

c) W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę,  z  przyczyn  zależnych  od

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości

umowy.

d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada



Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości

umowy.

2.W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej

umowy  przekracza  wysokość  kar  umownych,  niezależnie  od  kar  umownych  strona

poszkodowana  może  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  określonych  w  Kodeksie

Cywilnym.

§ 6.

1.  Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

2.  Spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  rozstrzyga  sąd  właściwy  za  względu  na  siedzibę
zamawiającego.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią (przelew).

§ 7.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 8.

Integralnymi częściami umowy są:

- SIWZ,

- Oferta przetargowa.

§ 9.

Umowę niniejszą  sporządzono  w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  z  których jeden  egz.

otrzymuje Wykonawca i dwa  egz. Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Tadeusz Nalewajk Jan Drobot

Witold Saracyn


