PROJEKT
UMOWA NR…../pojazd/2018

zawarta dnia.................................2018 r. w Sosnówce pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim                  z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48, w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka, 
reprezentowany przez:
1. Jarosława Malec – Dyrektor DPS
przy kontrasygnacie Marianny Wacław – Głównego księgowego,
zwanym dalej: „Zamawiającym” 
a
............................................................................................................................................z siedzibą 
w………………………………………………..ul. ………………………………………………..
REGON………………………………………….  NIP……………………………………………
reprezentowanym przez:
1…………………………………………………………………………………..………………… 
zwanym dalej: „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity                 Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup pojazdu dla Domu Pomocy Społeczne w Sosnówce zgodny z SIWZ na zakup pojazdu dla Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce. 

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia ……………………….…..2018 r.

§ 3
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Należytego dostarczenia pojazdu.
2. Zapewnienia dobrej jakości dostarczonego pojazdu.
3. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanego pojazdu. Dostarczony przez Wykonawcę pojazd musi posiadać odpowiednie parametry oraz odpowiadać stosowanym                   w Polsce normom jakościowym.
4. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy.

§ 4
1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę……………………………… złotych brutto (słownie:……………………………………………………….) w tym podatek VAT 23%.
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca cenie zawartej w ofercie, z tym, że nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1.
3. Wykonawca wystawiać będzie faktury w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48,

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej, ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka,

Adres, pod który należy przesyłać faktury: ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka.

4. Należność z tytułu umowy będzie regulowana na podstawie faktury Wykonawcy, przelewem na konto podane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury Zamawiającemu.
§ 5
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest                 do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
	za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wartości brutto         za każdy dzień zwłoki,

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 6 ust. 1  umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy.
3. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 6
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:
	Przeprowadzenia przez jednostkę centralizacji, o której mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1454 z późn. zm.).

§ 7
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Integralną część umowy stanowi oferta.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



………………………………….                                          ………………………
WYKONAWCA						                  ZAMAWIAJĄCY

