UMOWA
Na wykonanie zadania : „Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów z terenu gminy
Szydłowiec”.

Zawarta w dniu ………………… w miejscowości Szydłowiec
pomiędzy;
Gminą Szydłowiec z siedzibą w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec reprezentowaną
przez:
Burmistrza Szydłowca – Artura Ludwa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Iwony Czarnoty
zwaną dalej ,,Kupujący’’,
a
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...,
NIP ……………………..., REGON …………………………….., reprezentowaną przez
………………………………………………...
zwanym dalej ,, Sprzedawca’’,
o następującej treści:
Umowa zawarta z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na fakt, że szacowana wartość zamówienia
nie przekracza kwoty 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Zamówienie publiczne udzielone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Szydłowca Nr 20/21 z dnia
26 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty
130 000,00 zł netto.
§1
1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność rzeczy w postaci pojazdu samochodowego
- autobusu szkolnego do przewozu uczniów z terenu gminy Szydłowiec, za zapłatą ceny określonej
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Dane kupowanego pojazdu:
Autobus marki ………………………..., typ/model ………………. , rok produkcji …...…………..,
nr VIN …………………………………., przebieg w km …………………..., nr rej. ………………
3. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 2.
4. Sprzedający oświadcza, że pojazd o którym mowa w ust. 2 jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń
i zabezpieczeń.
6. Sprzedający oświadcza, że pojazd spełnia warunki określone w zapytaniu cenowym.
7. Sprzedający w dniu podpisania umowy wraz z wydaniem pojazdy przekaże Kupującemu
wszelkie niezbędne dokumenty związane z pojazdem o których mowa w ust. 2, a wymagane do
zarejestrowania pojazdu, o którym mowa w ust. 2 na rzecz Kupującego.

§2
1. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu podpisania umowy w siedzibie Kupującego.
2. Wydanie pojazdu zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony.
§3
1. Za zakupiony przedmiot umowy określony w § 1 ust.2 Kupujący zapłaci cenę w wysokości:
…………………zł brutto (słownie: …………………………………………………………złotych).
2. Wysokość wynagrodzenia Sprzedającego wskazana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym dostarczenie pojazdu do siedziby Kupującego.
3. Rozliczenie należności wynikającej z zakresu objętego przedmiotem umowy nastąpi przelewem
na podstawie faktury na rachunek bankowy Sprzedającego: ………………………………………...
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy oraz niniejsza podpisana
umowa.
5. Kupujący dokona płatności w terminie 14 dni od daty wpływu na kancelarię Urzędu Miasta
i Gminy w Szydłowcu prawidłowo wystawionej faktury.
§4
Obowiązki Sprzedającego związane z udzieloną gwarancją:
1. Sprzedający gwarantuje , że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną ofertą oraz wolny od wad
fizycznych i prawnych.
2. Sprzedający udziela gwarancji na autobus, przez okres 3 miesięcy, na wszystkie części
mechaniczne i elektroniczne.
3. Początkowy termin gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru pojazdu, o którym mowa w § 1
ust. 2 niniejszej umowy. Sprzedający zobowiązuje się do wykonywania napraw w okresie
obowiązywania gwarancji, na swój koszt.
4. Kupujący, w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie
gwarancji jakości, obowiązany jest do złożenia stosownej reklamacji. Sprzedający dokona naprawy
w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia, lub zwróci równowartość poniesionych kosztów
za wykonaną naprawę.
5. Sprzedający jest zobowiązany do odbioru przedmiotu umowy w celu zbadania rzeczy i usunięcia
wad na własny koszt.
6. W braku usunięcia wad we wskazanym terminie Kupujący może odstąpić od umowy bez
wyznaczania terminu dodatkowego.
§5
1. Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, będą naliczane kary umowne.
Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy lub dokumentów o których mowa w § 1 w wysokości
0,5% ceny brutto za każdy dzień zwłoki.
2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji oraz rękojmi
przez Kupującego w wysokości 0,5 % ceny brutto za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na
usunięcie wad.
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 10 % ceny
brutto.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa całości szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.

3. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego
w szczególności w przypadku dostawy pojazdu nie odpowiadającego warunkom zawartym
w zapytaniu cenowym oraz zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wynoszącej 14 dni od terminu
wynikającego z umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia
o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających
do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym rozdziale.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§7
1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną częścią umowy są podpisane przez strony załączniki:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Kupującego,
1 dla Sprzedającego.
§8
1. Dane osobowe w Gminie Szydłowiec przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób
fizycznych, dalej jako „RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydłowiec jest Burmistrz
Szydłowca, 26-50 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1,
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, 26-50 Szydłowiec,
ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Głogowska – Kowalczyk, email:iod@szydlowiec.pl
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
z wykonywaniem umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskiwania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie
konieczne w celu wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz
po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych
w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy
kontrolne.
7. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji
obowiązków wynikających z zawartej umowy.
8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przysługuje Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pana danych osobowych jest
art. 6 1 lit. c RODO.
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