Załącznik nr 2
UMOWA KUPNA- SPRZEDAŻY
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego

zawarta w dniu ................. r. pomiędzy GMINĄ MNISZKÓW z siedzibą ul. Powstańców
Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, NIP:768-17-19-189, REGON:590648126,
reprezentowaną przez Pawła Werłosa- Wójta Gminy Mniszków, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Agnieszki Wójcik, zwaną w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”
a ............................................................................................z siedzibą
w.............................................……..wpisaną/ym do .............................................................
pod numerem: ........................... zwaną/ym w umowie „WYKONAWCĄ", wyłonionym
w ramach zapytania ofertowego.
Odbiorcą pojazdu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu nad Pilicą , która przejmie
pojazd do użytkowania i eksploatacji. Samochód będzie własnością mienia komunalnego
Gminy Mniszków.
§1 PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego samochodu pożarniczego marki:..................;
rok produkcji.......................; nr nadwozia.............................; z przeznaczeniem na cele ochrony
przeciwpożarowej.
2. Wykonawca oświadcza, że:
-przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, w tym praw osób
trzecich, oraz wad fizycznych,
-nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot umowy,
-przedmiot umowy nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność samochodu pożarniczego, o którym
mowa w ust. 1 za kwotę określoną w §3 umowy.
§2 MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu sprzedaży w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy. Zamawiający ma prawo do zbadania przedmiotu umowy w terminie
7 dni od dnia przekazania go przez Wykonawcę.
2. Oferowany pojazd musi spełniać wszystkie warunki techniczne przedstawione w ofercie.
3. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznają datę protokolarnego przejęcia
przedmiotu umowy protokołem odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, który odbędzie
się po dokonaniu sprawdzenia przedmiotu umowy.
4. Wraz z przekazaniem samochodu pożarniczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
wszelkie dokumenty niezbędne do jego rejestracji we właściwym organie komunikacji tj.:
- kartę pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd,
- świadectwa dopuszczenia do użytkowania.
5. Transport samochodu pożarniczego, z siedziby Wykonawcy do siedziby OSP w Bukowcu
nad Pilicą zapewnia Zamawiający.

6. Odbiór techniczno-jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie
Wykonawcy……………….…………….
7. Podczas odbioru ostatecznego Wykonawca zapewni na własny koszt przeprowadzenie
szkolenia Zamawiającego z zakresu obsługi podstawowej pojazdu (tj. w zakresie budowy
i obsługi pojazdu) oraz przeprowadzenia jazdy próbnej na odcinku do 10 km.
Z przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół.
§3 WYNAGRODZENIE l SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wymieniony w §1 cenę
w wysokości………… …-cena netto ...............................zł, (słownie:
.......................................................) -podatek VAT 8% .........................zł
(słownie:..........................................................) razem brutto wartość przedmiotu
sprzedaży............................ zł (słownie:...............................................................zł).
2. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu oryginału
rachunku, na konto Wykonawcy:
………………………………………………………………………………...
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania się od płatności w razie istnienia w dacie
płatności uzasadnionych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających
z realizacji niniejszej umowy.
3. Rachunek należy wystawić na: Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10,
26-341 Mniszków, NIP: 768-17-19-189.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
5. Odbiorcą samochodu będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu nad Pilicą.
6. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie zakupiony na potrzeby
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu nad Pilicą celem wykonywania ochrony
przeciwpożarowej i ratownictwa.
§4 KARY UMOWNE I POTRĄCENIA
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
- za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
- za zwłokę w wykonaniu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do
terminu umownego;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość karu mownych.

§5 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy każda ze stron uprawnioną
będzie do zgłoszenia roszczenia do sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy nastąpić mogą za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341
Mniszków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, tel.: 44 756 15 22,
e-mail: iod@mniszkow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego, znak sprawy ZP
271/9/2019/RK
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

Wykonawca :

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Zamawiający:

