Załącznik nr 4
do Warunków przetargu

UMOWA DOSTAWY
nr PC/D/1/2017
zawarta w dniu ................................. w ................................... pomiędzy:
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul Jana Pawła II 3, Kielce, NIP 657 038 94 52, Regon 290505494,
KRS 0000198087
reprezentowaną przez Ks. Stanisława Słowika – Dyrektora
zwaną dalej Organizatorem,
a
..................................................... z siedzibą w ......................................................................,
……………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
........................................................,
zwanym dalej Dostawcą, o treści następującej:
§ 1.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych w terminie do 01.12.2017r.
§ 2.
Samochód o którym mowa w § 1, charakteryzuje się parametrami technicznymi, określonymi
w Warunkach Przetargu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofercie
złożonej przez Dostawcę stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
§ 3.
Miejscem realizacji dostawy (odbioru samochodów) jest miasto Kielce.
§ 4.
1. Cenę łączną samochodu pisanego w § 1 ustala się na kwotę ...........................................
złotych brutto –zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia.
§ 5.
W przypadku niedostarczenia samochodu w terminie określonym w § 1, Organizator jest
uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli z powodu niedotrzymania terminu przez
Dostawcę utraci dofinansowanie przyznane na zakup samochodu.
§ 6.
Dostawca
udziela
gwarancji
...................................................

na

przedmiot

zamówienia

na

okres

§ 7.
1. Cena wymieniona w § 4 płatna będzie w złotych polskich na podstawie, faktury VAT
wystawionej przez Dostawcę.
2. Zapłata za dostarczony samochód nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury Organizatorowi.
3. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany przez Dostawcę.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Organizatora.
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§ 8.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez
Dostawcę postanowień umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości zamówienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§ 9.
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Organizatora.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Załączniki:
1. Warunki przetargu
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