Nr sprawy: 5/P/2009

Zał cznik nr 3 do siwz
UMOWA
NA DOSTAW SAMOCHODU OSOBOWOWEGO
TYPU BUS – 9 MIEJSCOWEGO
zawarta w dniu…………………. w Szczecinie pomi dzy:
Teatrem Lalek „PLECIUGA” z siedzib w Szczecinie, przy pl. Teatralny 1, reprezentowanym
przez:
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Zbigniewa Niecikowskiego,
zwanym dalej „Zamawiaj cym”,
a…………………………………………………………………………………………………
z siedzib w…………………………………………przy ul………………………………….
działaj c /ym na podstawie wpisu…………………………………………………………..
NIP…………………………………….REGON………………………………………………
reprezenrowan /ym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwan /ym dalej „Wykonawc ”.
w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2007 r nr
223 poz. 1655 z pó niejszymi zmianami) została zawarta umowa o nast puj cej tre ci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzeda i dostawa przez Wykonawc na rzecz Zamawi jacego
samochodu osobowowego typu BUS – 9 miejscowego, fabrycznie nowego, nap dzanego
silnikiem turbo diesel. Opis techniczny samochodu stanowi zał cznik nr 4 do siwz.
2. Wykonawca o wiadcza, e parametry techniczne samochodu s zgodne z ofert zło on
do przetargu nr 5/P/2009 i spełniaj wymagania okre lone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Wykonawca o wiadcza, e samochód został wyprodukowany przez firm :
………………………………………………………………………………………………
§2
WARUNKI PŁATNO CI
1. Za przedmiot zamówienia opisany w § 1 ust.1 Zamawiaj cy zobowi zuje si zapłaci
Wykonawcy kwot brutto…………….........(słownie:…………………… …………...)

w tym podatek VAT…..................................
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególno ci:
1) warto samochodu,
2) wszelkie koszty transportu samochodu do siedziby Zamawiaj cego,
3) przeprowadzenie przegl du samochodu przed dostarczeniem Zamawiaj cemu.
3. Nale no b dzie uregulowana z konta Zamawiaj cego na konto Wykonawcy………
………………………………………………………………………… w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawc faktury VAT oraz
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiaj cego bez
jakichkolwiek zastrze e .
§3
WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiaj cego w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowi zany jest do uzgodnienia z Zamawiaj cym daty odbioru samochodu
i jego przekazania, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Za termin przekazania samochodu rozumie si dat podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiaj cego i Wykonawc .
4. Wykonawca wraz z samochodem przeka e Zamawiaj cemu:
1) karty gwarancyjne,
2) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do
napraw gwarancyjnych samochodu,
3) instrukcj obsługi samochodu w j zyku polskim,
4) dokumenty niezb dne do rejestracji.
§4
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje, e samochód b dzie fabrycznie nowy, przygotowany do
odbioru, funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udziela:
1) ........................lata gwarancji na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów,
2) ………………lata gwarancji na nadwozie, perforacj korozyjn blach,
3) ………………lata gwarancji na wady lakieru
od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Gwarantowany czas rozpocz cia naprawy gwarancyjnej wynosi 48 godziny licz c od
momentu zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiaj cego (pismem, telefonem,
faksem) do autoryzowanego punktu serwisowego.
4. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu samochód zast pczy,
o podobnych parametrach, co auto b d ce przedmiotem niniejszej umowy.
5. Ka da naprawa gwarancyjna powoduje przedłu enie okresu gwarancji samochodu,
o czas trwania naprawy.
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6. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawc , Zamawiaj cy mo e zło y wniosek
o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezale nego rzeczoznawc .
7. Je eli reklamacja Zamawiaj cego oka e si
uzasadniona, koszty zwi zane
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
8. W takim wypadku Zamawiaj cy zleci napraw pojazdu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
za Wykonawca zobowi zuje si pokry koszty ww. naprawy dokonanej przez osob
trzeci .
9. Strony ustalaj , e w przypadku zbycia samochodu na rzecz osób trzecich uprawnienia
wynikaj ce z gwarancji i r kojmi za wady przejd na nabywców.
§5
POSTANOWIENIA KO COWE
1. W przypadku, gdy Wykonawca opó nia si z terminem dostawy samochodu okre lonym
w § 1 ust. 1 z przyczyn b d cych po stronie Wykonawcy, Zamawiaj cemu przysługuje
prawo naliczenia karu umownej w wysoko ci 0,2 % ceny umowy netto okre lonej w § 2
ust. 1 za ka dy dzie zwłoki.
2. Zamawiaj cy ma prawo da od Wykonawcy kary umownej w wysoko ci 5 % ceny
netto okre lonej w § 2 ust. 1 umowy, je eli Wykonawca nie wykonuje, b d nienale ycie
wykonuje pozostałe zobowi zania umowy.
3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewy szaj cego
wysoko zastrze onych kar umownych z przyczyn okre lonych w pkt. 1 i 2.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod
rygorem niewa no ci.
5. W przypadku zaistnienia okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w
interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci
o tych okoliczno ciach.
6. W sprawach nie uregulowanych umow zastosowanie maj przepisy z dnia 29 stycznia
2004 r. ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. , poz. 1655 z pó . zm.)
oraz przepisy kodeksu cywilnego.
7. Wszelki spory miedzy stronami, których nie da si rozstrzygn polubownie wynikłe
w zwi zku albo na podstawie niniejszej umowy b d rozstrzygane przez s d wła ciwy dla
siedziby Zamawiaj cego.
8. Umow sporz dzono w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj cy a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJ CY
………………………….

WYKONAWCA
………………………
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