
zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa Nr … / 05 / ZP / 2016 
zawarta w  dniu …...................................................................... 2016 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój  -  Buskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji  w  Busku-Zdroju,  ul.  Grotta  3a,  28-100  Busko-Zdrój,
NIP 655-197-07-14,  zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez mgr inż. Mariana  Ragan - Dyrektora
a
…......................................................................................................................................................,  NIP ….................................,
zwanym dalej  Sprzedawcą, reprezentowanym przez ….........................................................................
W rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty w drodze zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego,
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
1.  Sprzedawca  sprzedaje  a  Kupujący  kupuje  fabrycznie  nowy  zestaw  kosząco  –  zbierający  do  trawy,  składający
się  z  nowej  kosiarki  rotacyjnej  -  środkowej  (międzyosiowej)  i  kosza  ssącego,  zwanym  w  dalszej  części  umowy
przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  i  wymaganiami  określonymi  przez  Kupującego,  o  niżej  opisanych
parametrach techniczno-eksploatacyjnych;
   (1) Kosiarka rotacyjna - środkowa (międzyosiowa);
a) marka i typ                                          ..............................................,
b) rok produkcji                                       …..........................................,
c) szerokość koszenia                            …......................................... .   
Cena sprzedaży netto …………………. zł.(słownie: …...…............................................ złotych) plus obowiązujący podatek VAT.
   (2) Kosz ssący:
a) marka i typ                                          ..............................................,
b) rok produkcji                                       …..........................................,
c) pojemność kosza                                …......................................... .  
Cena sprzedaży netto  …...…………… zł. (słownie: …................................................. złotych) plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Sprzedawca oświadcza, że przedmiot zamówienia opisany w § 1 pkt. (1) i pkt. (2) umowy jest wolny od wad prawnych.
3.  Sprzedawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Kupującego, na własny koszt i ryzyko.
4.  Odbiór  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  certyfikatami  bezpieczeństwa  i  instrukcją  obsługi  w  języku  polskim  odbędzie
się w siedzibie Kupującego i zostanie potwierdzony stosownym protokółem.  
5.   Kupujący  do  dokonania  odbioru  przedmiotu  zamówienia  ustanawia  swojego  przedstawiciela  w  osobie  Pana
Krzysztofa Siołek – Kierownik Sekcji Techniczno-Gospodarczej.
6.  Sprzedawca zobowiązany jest przeszkolić w obsłudze zestawu koszącego (ciągnik + kosiarka+ kosz ssawny) wskazane
przez Zamawiającego osoby oraz wykonania z nimi  próbnego koszenia i zbierania trawy na terenie 1ha, wskazanym przez
Kupującego. 
7. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru  kosiarki  rotacyjnej - środkowej (międzyosiowej) oraz kosza ssącego
i  wykonywania  próbnego  koszenia, wad  lub  braku  wymaganych  dokumentów,  Kupujący  nie  dokona odbioru  przedmiotu
zamówienia.
8.   Z chwilą podpisania protokółu Sprzedawca przenosi na Kupującego własność przedmiotu zamówienia.
9.  Sprzedawca dostarczy przedmiot zamówienia do dnia 16 maja 2016 roku, do godz. 1100.

§ 2
1.  Sprzedawca zobowiązuje się do obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 lub wskazania podmiotu
do obsługi serwisowej w okresie gwarancji oraz zapewnia obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym.
2.  Okres gwarancji na kosiarkę rotacyjną - środkową (międzyosiowej) oraz kosz ssący wynosi ….…….............. miesięcy.
3.  Sieć serwisu stacjonarnego w odległości do 250 km od siedziby Kupującego. 
4.  Pozostałe  szczegółowe  warunki  gwarancji  określa  dokument  gwarancyjny,  który  zostanie  przekazany  Kupującemu
przy dostawie kosiarki rotacyjnej - środkowej (międzyosiowej) oraz kosza ssącego.

§ 3
1.    Za  dostarczony  i  odebrany  przedmiot  zamówienia  Kupujący  zapłaci  Sprzedawcy  łączna  kwotę  netto  -
…........................................... zł (słownie zł: …...............……………......................................…) plus obowiązujący podatek VAT.
2. Strony ustalają, że zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Sprzedawcę, w terminie do 7 dni od daty jej
dostarczenia do Kupującego - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3.   Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje koszt zakupu, dostawy, przeszkolenia personelu i próbnego koszenia.

§ 4
1. Kupujący może dochodzić od Sprzedawcy kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia w wysokości
1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 pkt. 1,  za każdy dzień zwłoki wykonania zamówienia.
2.  Roszczenia  o  zapłatę  należnych  kar  umownych  nie  pozbawiają  Kupującego  prawa  żądania  zapłaty  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3.   Strony  uzgadniają,  że  w  przypadku  realizowania  umowy  niezgodnie  z  warunkami  technicznymi  i  jakościowymi
(odbiegającymi  od  tych,  które  Kupujący  wymagał,  a  Sprzedawca  deklarował  w  ofercie)  Kupujący  dopuszcza  możliwość
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Sprzedawcy. Wskutek powyższego Kupujący obciąży Sprzedawcę karą
umowną w wysokości wynikającej z różnicy wartości uzgodnionej w ofercie i niniejszej umowie do wartości zaoferowanej przez
kolejnego Oferenta, którego ofertę Kupujący zmuszony będzie przyjąć.

§ 5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu,
a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  Sądu  Powszechnego  właściwego
dla siedziby Kupującego.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch ( 2 ) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ( 1 ) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Kupującego                                                                                                                       Podpisy i pieczęcie  Sprzedawcy


