
Załącznik  nr 2
do zapytania ofertowego

Znak : BSCK.OA.26.16.2016
z dnia 11.05.2016 r.

Umowa - projekt

zawarta w dniu ............................. 2016 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:

Buskim  Samorządowym  Centrum  Kultury w  Busku-Zdroju,  al.  Mickiewicza  22,

28-100  Busko-Zdrój,  NIP  655-115-59-54,  zwanym  dalej  Kupującym,

reprezentowanym przez :

Roberta Dąbala  - 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 samochód wyprodukowany

  w  2015  roku,  rok  modelowy  2016,  zwany w  dalszej  części  umowy  przedmiotem

   zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Kupującego,

   o niżej opisanych parametrach techniczno-eksploatacyjnych :

Lp. Rodzaj wyposażenia Oferowane przez Sprzedawcę

1 Marka i Typ

2 Rok produkcji

3 Typ silnika

4 Liczba miejsc

5 Typ nadwozia

6 Liczba drzwi

7 Lakier

8 Koła (opony,felgi)



9 Długość całkowita 

 10 Wysokość całkowita

11 Szerokość  całkowita  z  rozłożonymi
lusterkami/ze złożonymi lusterkami 

12 Pojemność zbiornika paliwa

13 Skrzynia biegów

14 Pojemność silnika

15 Paliwo

16 Moc maksymalna

17 Maksymalny moment obrotowy

18 Poziom emisji spalin

19 Rodzaj napędu

20 Hamulce

21 Układ ABS

22 System stabilizacji toru jazdy ESP 

23 Przednia poduszka powietrzna kierowcy

24 Przednia poduszka powietrzna pasażera

25 Boczne  poduszki  powietrzne  kierowcy
i pasażera

26 Immobiliser

27 Elektrycznie sterowane lusterka 
zewnętrzne

28 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 

29 Fotel  pasażera  z  płynną  regulacją
nachylenia oparcia 

30 Czujnik temperatury zewnętrznej

31 Półka nad głowami kierowcy i pasażera

32 Przeszklenie  części  bagażowej  –  szyby
boczne stałe

33 Drzwi tylne dwuskrzydłowe 

34 Zestaw naprawczy do opon 

35 Tylna kanapa dzielona

36 Komplet dywaników gumowych

37 Mata/kuweta bagażnika

38 Hak



39 Tapicerka materiałowa

40 Zdalnie sterowany zamek centralny

41 Elektrycznie sterowane szyby przednie

42 Klimatyzacja

43 Komputer pokładowy

44 Radio  AM/FM  wraz  z  odtwarzaczem
CD/MP3

45 Wspomaganie kierownicy

46 Kolumna  kierownicy  z  regulacją
w 2 płaszczyznach

47 Koło zapasowe

48 Gaśnica proszkowa typu samochodowego
o masie środka gaśniczego 1 kg 
posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP

49 Apteczka samochodowa z wyposażeniem

50 Trójkąt ostrzegawczy

51 Numer nadwozia (VIN)

52 Numer silnika

2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot zamówienia opisany w § 1 umowy jest wolny

    od wad prawnych i fizycznych.

3. Sprzedawca dostarczy przedmiot zamówienia opisany w § 1 do siedziby Kupującego,

   na własny koszt i ryzyko. Dzień dostawy pojazdu zostanie uzgodniony z  Kupującym

     z minimum 2- dniowym wyprzedzeniem.

3.1 Sprzedawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczanego pojazdu, aż do momentu

   protokolarnego przekazania pojazdu do siedziby Kupującego. Sprzedawca zobowiązany

    jest ponadto należycie zabezpieczyć pojazd na czas jego przechowywania i przewozu.

3.2 W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Kupującego niezgodności przedmiotu

 zamówienia  ze  specyfikacją,  o  której  mowa  w  §  1  pkt.1,  a  także  złej  jakości

 dostarczonego  pojazdu,  Sprzedawca  zobowiązany  jest  do  jego  wymiany  na  wolny

  od wad, zachowując termin dostawy, o którym mowa w  § 1 pkt. 8.

4. Odbiór przedmiotu zamówienia wraz z kompletną dokumentacją w tym:

 a) wyciąg ze świadectwa homologacji,

 b) kartę pojazdu,

c) instrukcję obsługi w języku polskim,

d)  książkę  gwarancyjną  pojazdu  (z  potwierdzonym  przeglądem  zerowym)

     odbędzie się w siedzibie Kupującego i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.



5.  Kupujący  do  dokonania  odbioru  przedmiotu  zamówienia  ustanawia  swojego

 przedstawiciela  w  osobie  -  …..........................................................  -

       …...........................................................................

6.  Z  chwilą  podpisania  protokołu  Sprzedawca  przenosi  na  Kupującego  własność

     przedmiotu zamówienia.

7. Sprzedawca zobowiązany jest do uruchomienia przedmiotu zamówienia i przeszkolenia

    personelu Kupującego. 

8.  Sprzedawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  do  dnia  31  lipca 2016 roku,

     do godz. 11.00.

§ 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. Sieć serwisu stacjonarnego w odległości do 150 km od siedziby Kupującego.

3. Koszty serwisowania w okresie gwarancyjnym Sprzedawca uwzględni w cenie oferty.  

   Sprzedawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczony

    samochód, w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane.

4. Warunki serwisowania pojazdu:

    a) czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 dni robocze,

  b)  jeżeli  naprawa  w  okresie  gwarancji  okaże  się  dłuższa  niż  10  dni  roboczych

  od  zgłoszenia,  Wykonawca  zapewni  dostawę  pojazdu  zamiennego  o  podobnych

     parametrach technicznych na czas naprawy,

    c) transport pojazdu do serwisu w okresie gwarancji na koszt Sprzedawcy.

5. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji.

6. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi :

    …................... miesięcy na podzespoły mechaniczne i silnik lub na 100 000 km,

    …................... miesięcy na powłokę lakierniczą,

    ….................... miesięcy na perforację nadwozia.

7. Gwarancja liczona będzie od dnia przekazania pojazdu Kupującemu. 

8.  Sprzedawca  gwarantuje,  że  dostarczony  pojazd  jest  wykonany  zgodnie  z

obowiązującymi  normami,  wolny  od  wad,  w  szczególności  konstrukcyjnych,

materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa

w Prawie o ruchu drogowym i przepisach wydanych w jego wykonaniu.

9.  Sprzedawca  jest  odpowiedzialny  względem Kupującego  za  wszelkie  wady fizyczne



i  prawne pojazdu,  w tym również  za  ewentualne roszczenia  osób trzecich  wynikające

z  naruszenia  praw własności  intelektualnej  lub  przemysłowej,  w  tym praw autorskich,

patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory ubytkowe

i  przemysłowe,  powstające  w  związku  z  ich  wprowadzeniem do  obrotu  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

10.  Pozostałe  szczegółowe  warunki  gwarancji  określa  dokument  gwarancyjny,

który zostanie przekazany Kupującemu przy dostawie samochodu.

§ 3

1. Za dostarczony fabrycznie nowy  samochód opisany w § 1 niniejszej mowy Kupujący

    zapłaci Sprzedawcy:

Netto - ..........................zł 

(słownie zł: ......................................................................................................) 

+ obowiązujący podatek VAT - ...................... zł 

(słownie zł. ......................................................................................................),

razem Brutto - .....................................zł 

(słownie zł. ..................................................................................................... ).

2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez

    Sprzedawcę, w terminie  30 dni od daty jej dostarczenia do Kupującego – przelewem

    na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień

     obciążenia konta Kupującego.

4. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje koszt zakupu samochodu opisanego w § 1 

 przeszkolenie personelu  wskazanego  przez  Kupującego,  w  zakresie  obsługi

 samochodu oraz koszty serwisowania w okresie gwarancyjnym.

§ 4

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie

    zobowiązań umownych w formie kar umownych:

1.1. Sprzedawca płaci Kupującemu kary: 

       a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia określonego w §1 w wysokości

       1,0 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty określonej

        w § 1 pkt. 8,

       b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy w wysokości

        5% wartości przedmiotu umowy,

       c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie serwisowania w wysokości



      0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony po upływie 1 dnia

      od daty zgłoszenia przez Kupującego awarii pojazdu,

1.2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę:

  a)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego

      w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.

2.  Jeżeli  na  skutek  niedotrzymania  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy Kupujący

     poniesie szkody z tego tytułu, to szkody te będą pokryte przez Sprzedawcę niezależnie

     od ustaleń wymienionych w pkt.1. 

3.  Skutki  wykonania  przedmiotu  umowy  niezgodnie  z  ustalonym  zakresem  poniesie  

     Sprzedawca.

§ 5

1.Kupujący może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

    nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

     umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

     o tych okolicznościach,

1.2. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Sprzedawcy bądź wydano nakaz 

     zajęcia jego majątku,

1.3.  Sprzedawca  nie  wykonuje  zamówienia  zgodnie  z  umową  lub  też  nienależycie

       wykonuje swoje zobowiązania umowne,

1.4.  Sprzedawca bez zgody  Kupującego zleci wykonanie zamówienia  lub przeważającej

       jej części podwykonawcom.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

    takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku, gdy:

3.1. Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego

   wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury,określonego

   w niniejszej umowie.

3.2. Kupjący bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu kompletności.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

    i powinno zawierać uzasadnienie.



§ 6

Kupujący  przewiduje  następujące  okoliczności  i  warunki  zmiany postanowień  zawartej

umowy.

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Sprzedawcy, poza nieistotnymi zmianami tj. zmianami, które nie mają wpływu na

tzw.  konieczne  warunki  Umowy  (termin,  zakres,  wartość  Umowy),  może  nastąpić  

w następujących przypadkach: 

2.1.  Zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,

na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Sprzedawcy,  może  nastąpić  w  przypadku

wystąpienia  okoliczności,  niezależnych  od  Sprzedawcy,  uniemożliwiających  terminową

jego realizację.

2.2. Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano  wyboru  Sprzedawcy,  może  nastąpić  w  przypadku  urzędowych  zmian

w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§ 7

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.

§ 8

Umowę  sporządzono  w  trzech  (3)  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  (2)

dla Kupującego i jeden (1) dla Sprzedającego.

Podpisy i pieczęcie Kupującego               Podpisy i pieczęcie Sprzedawcy


