
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
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Umowa Nr
zawaTta W Tarnowie Podgórnym W dniu 2015 roku

pomiędzY:
Komunikację Gminy Tarnowo Podgórne TPBus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą W Tarnowie PodgórnYm przy ulicy Rokietnickiej 23 Wpisaną do Krajowego
Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - NoWe Mia1to i
wilda w Poznaniu VIII Wydział GospodarczY KRs pod numerem KRs 0000166400 ,
zwaną W dalszej części umowy ZAMAWINĄCY, w imieniu której działa:

Waldemar Wereszczyński - prezes Zarządu

zWanym da lej SPRZEDAJĄCYM

W imieniu której (któreqo) działa

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Na podstawie nini€jszej Umowy Sprzedający sprzedaje i dostarcza, a Kupujący kupuje
używany autobus niskopodłogowy marki .,.....,...,,..., ......,..,.. typ

dalej określanym jako autobus.
2. Dane identyfikacyjne aUtobusu:

a) nr VIN
b) rok produkcji
c) przebieg całkowity -

WARUNKI REALIZACJI
§2.

l. sprzedający ośWiadcza,
ust. 1 niniejszej umowy.

że jest Właścicielem autobusut o którym mowa W § 1

2. sprzedający ośWiadcza, że autobus, o którym mowa W § 1ust, 1 nini€jszej umowy,
jest Wolny od Wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowi on prżedmiotu
żadne9o zastawu, zabezpieczenia czy egzekUcji.

3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym autobusu, o którym
mowa W § 1 ust. 1 niniejszej umowy, który został ustalony na podstawie oględzin i

dokumentóW pojazdu.
4. sprzedający dostarczy przedmiot niniejszej Umowy, o którym mowa W § 1 ust. 1

niniejszej umowy, do siedziby Kupującego, mieszczącej się przy ul, Rokietnickiej 23 W
Tarnowie Podgórnym, na Własny koszt i ryzyko.

5, Sprzedający dostarczy przedmiot niniejszej Umowy/ o którym mowa W § 1 ust. 1
niniejszej umowy, W terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, chyba że uzyska
pisemną zgodę Kupującego na dostawę W innym terminie,

6. Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego pisemnie (faksem) o
planowanej dostaWie z co najmniej 3-dniowym Wyprzedzeniem.

7. Przekazanie i odbiór autobusu odbędzie 5ię W siedzibie Kupując€go, W dniach
roboczych, W godzinach: 6.00 - 16.00,



8. Z cżynności przekazania i odbioru autobusu zostanie sporządzony protokół odbioru.
Warunkiem dokonania odbioru bez zastrzeźeń jest:
a) kompletność dostarczonego autobusu, zgodnie z Wymaganiami Kupującego l

Złożoną ofeńą
b) brak Widocznych usterek lub Wad W poszczególnych elementach autobusu,
c) spełnienie Wymagań dla tego typu pojazdu, określone w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku W sprawie WarunkóW technicznych
pojazdóW oraz zakresu ich ni€zbędnego Wyposażenia (Dz, U, z 2oo3 r. Nr 32 poz.
262 z późniejszymi zmianami), Warunkujące dopuszczenie do ruchu.

10. Podpisany obustronnie protokół odbioru, bez zastrzeżeń, o którym mowa
W ust.9 niniejszego paragrafu stanowiĆ będzie podstawę do Wystawienia faktury
przez SprźedaWcę, a data jego Wystawienia stanowi datę dostawy autobusu,

11. Wszelkie stwierdzone ni€zgodności, podstawionego do odbioru autobusu
Z Ustaleniami niniejszej umowy, mogą być powodem odmowy dokonania jego odbioru
z przyczynI za które odpowiedzialnoŚĆ ponosi sprzedawca, co zostanie potwierdzon€
odpowiednim protokołem.

72. Z chwilą dostarczenia prżez sprzedającego autobusu oraz niezbędnych do jego
Zarejestrowania dokumentÓW, Kupujący zobowiązany j€st niezwłocznie podjąĆ
czynnoŚci zmierzające do jego rejestracji,

13. czynności związane z rejestracją autobusu przeprowadzi na Własny koszt Kupujący.
Gdyby jednak, na podstawie dostarczonych przez sprzedawcę dokumentóW,
odmóWiono rejestracji i dopuszczenia do ruchu, całość kosztóW związanych z
dostosowaniem autobusu do polskich norm i Wymagań Zgodnych z polskimi
przepisami homologacyjnymi i ustawą prawo o ruchu drogowym poniesie
sprz€dający.

CENA I WARUNKX PŁATNOŚCI
§3.

1. strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży W Wysokości netto ..,.........,.......,,.,,,,. zł
(śłownie: ...,,.,,.... złotych) plus podatek Według 23olo stawki VAT,

zł (słownie złotYch,

4.
5_

złotych), co daje cenę brutto W Wysokości ,. ż (słownie:
,.,,.., złotYch),

cena, o której mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu (cena brutto) za zakupiony
autobus uwzględnia Wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamÓWienia W
szczegÓlnoŚci transpoń, Wszystkie koszty związane z
przygotowaniem autobusu do eksploatacji W Polsce oraz koszty Wszystkich
dokumentóW niezbędnych do Zarejestrowania W Polsce WTaz z ewentualnymi
tłUmaczeniami i obejmuje pełne Wynagrodzenie sprzedawcy Za realizację niniejszego
przedmiotu umowy.
zapłata za zakupiony autobus na podstawie prawidłowo Wystawionej faktury Wraz z
protokołem odbioru prżedmiotu umowy podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń
zostanie zrealizowana W następujący sposób:

> Wpłata kwoty 150 000,00 złotych W terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Kupując€go na rachunek bankowy sprzedającego
podany na tej fakturze,

> Pozostała część W kwocie ...,.... W terminie 12o dni od daty ot.zymania
faktu ry.

za dzleń zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Kupując€go.
Przekroczenie terminu płatności, o których mowa W ust. 3 niniejszego paragrafu,
upoważnia sprzedawcę do obciążenia Kupującego ustawowymi odsetkami chyba, że
odpowiednio Wcześniej Kupujący uzyska pisemną zgodę na uregulowanie należności
W innym terminie.
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KARY UMOWNE
§4.

1. sprżedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn I leźących po stronie

sprzedawcy, W WysokoŚci 5 o/o ceny brutto przedmiotu umowy brutto, okreŚlonej
W § 3 ust. 1niniejszej umowy,

b} kaźdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji prZedmiotu umowy,
ok.eŚlony W § 2 ust. 5, W WysokoŚci o,2 a/o ceny brutto przedmiotu Umowy,
określonej W § 3 ust, 1 niniejszej umowy, za nie dostarczony W terminie autobus.

2. Kupujący może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przewyższającego kary umowne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5,

Integrdlną częścią umowy jest ofeńa Z dnia ,,.,,,..,..,,... 2015 r.
Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane ża zgodą obu stron
Wyrażoną na piŚmie, W postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważnoŚci,
Wierzytelności sprzedającego Wynikające z tytułu Wykonania niniejszej Umowy nie
pod|ega cesji na rzecz osób trzecich. cesji nie podlegają róWnież śWiadczenia uboczne
zwięane 2 należnością głóWną
Powstałe W trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy spory, W pierwszej
kolejności rozpatrywane będą na drodze polubownej W formie negocjacji, a W
prżypadku braku porozumienia (W terminie 7 dni od rozpoczęcia negocjacji) przez sąd
Właściwy dla 5iedziby KupUjącego,
W spraWach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosoWanie przepi5y
Ustawy z dnia 23.04.7964 roku Kodeks cywilny.
Umowa została sporządzona W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze stron

KUPUJĄcY SPRZEDAJĄCY

1.
ż.
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