UMOWA NR ………………
zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
1. Wieluńskim Domem Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5,
NIP: 8321042242 REGON: 000281625, reprezentowanym przez: Elżbietę Kalińską - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
2. ……………………………………………………, z siedzibą ………………………………………………,
NIP: ………………… REGON: ……........., reprezentowanym przez: ………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (podstawa prawna art.
4 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z dnia 26 listopada 2015r., Dz. U. z 2015r. poz. 2164), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest „Zakup samochodu osobowego”
2. Samochód osobowy stanowiący przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do użytku
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
1. Całkowita
wartość
umowy
wynosi
brutto:
………………………………………………………….. ).

……………..

złotych

(słownie:

2. Cena brutto określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową, co oznacza, że w ramach tej ceny Wykonawca ponosi
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
§3
1. Termin realizacji umowy: ………………… r.
2. Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie realizacji umowy:
a. po stronie Wykonawcy: ………………………………, tel. ………………………….
b. po stronie Zamawiającego: …………………………….., tel. ………………………... .
3. Zmiany osób, o których mowa w ust 2 nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu § 7 i nie wymagają
aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.
4. Jeżeli w terminie 14 dni od daty podpisania umowy zostaną ujawnione wady Samochodu osobowego,
Zamawiający ma prawo do niezwłocznej wymiany go na nowy, wolny od wad.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów:
a. oryginał faktury,
b. karty gwarancyjnej,
c. karty pojazdu,
d. dowodu rejestracyjnego,
e. ksiązki serwisowej,
f. protokołu odbioru.
6. Zamawiający wymaga następującego wyposażenia samochodu:

a. silnik benzynowy pojemność min. 1,4 cm3
b. skrzynia biegów manualna,
c. wymiary samochodu długość/szerokość/wysokość(metry) bez lusterek min-max 3,80-4,40/1,502,10/1,50-2,10
d. klimatyzacja,
e. centralny zamek z pilotem w kluczyku,
f. elektrycznie sterowane szyby przednie,
g. drzwi bagażnika otwierane na boki, lub do góry,
h. tylna kanapa możliwość złożenia i wyjęcia, dla zwiększenia powierzchni ładunkowej. (pojemność po
wyjęciu krzeseł tylnych minimum 0,8x1,2x1,2m),
i. drzwi boczne tylnie przesuwane z obu stron,
j. fotel kierowcy z regulacją wysokości,
k. ABS,
l. Poduszki powietrzne przednie,
m. Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
n. Wyposażenie podstawowe wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym;
7. Wykonawca oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych.
§4
1. Wykonawca zapewnia wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań gwarancyjnych zawartych w swojej
ofercie. Okres gwarancji Samochodu osobowego wynosi ……….. miesięcy.

2. W karcie gwarancyjnej umieszczony będzie numer fabryczny Samochodu osobowego oraz szczegółowe
postanowienia dotyczące gwarancji.
3. Gwarancja rozpoczyna się z dniem odebrania i podpisania umowy.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni przeglądy okresowe, nie rzadziej, niż co
rok. Zamawiający pokryje koszty każdorazowych przeglądów okresowych i konserwacji w wysokości nie
wyższej niż 200 zł.
5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne wykonywanie napraw gwarancyjnych oraz
usuwanie wszelkich usterek. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego telefonicznie na nr
………………, zobowiązany jest do naprawy w terminie:
a. do 2 dni roboczych, gdy rodzaj wady uniemożliwia pracę Samochodu osobowego,
b. do 2 dni roboczych, gdy rodzaj wady wpływa na pogorszenie jakości pracy Samochodu osobowego.
6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odebrać samochód z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego oraz dostarczyć auto po naprawie do siedziby Zamawiającego.
7. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie porównywalny samochód
zastępczy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do założenia i dokonywania wpisów do książki serwisowej.
9. Naprawa obejmuje wymianę lub renowację uszkodzonego elementu, sekcji lub zespołu Samochodu oraz
wszystkie czynności z zakresu konserwacji.
10. Wymiana zużytych elementów (niewadliwych) może nastąpić wyłącznie po uprzednim, pisemnym
uzgodnieniu kosztu (ceny) wymienianego elementu z Zamawiającym. Koszty związane z zakupem
elementów i materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.
11. Wykonawca zobowiązany jest użyć do napraw fabrycznie nowych elementów.
12. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji jakości – przez cały okres obowiązywania gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi – rozszerzone jak dla konsumenta.

§5

1. Płatność za Samochód osobowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony, bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

§6

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2
ust.1.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym
mowa w § 3 ust. 1 albo w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków z tytułu rękojmi
lub gwarancji jakości wskazanych w umowie lub przepisach obowiązujących prawa, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia nie mniej niż 500,00 zł brutto, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
3. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich
zapłaty.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych faktur.
5. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych, w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a. zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować
pogorszenia parametrów technicznych Samochodu,
b. wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek
Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy,
c. wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek Wykonawcy
będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie
w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych,
tj. niezależnych od Wykonawcy,
d. zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą
obu Stron umowy,
e. w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak
zgody obu Stron umowy,
f.

w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest
zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy,

g. w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu
Stron umowy.,

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy,
o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku takiego odstąpienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem
Zamawiającego.
§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Potrącenie wzajemnych należności przez Wykonawcę, jak również przeniesienie przez Wykonawcę praw
wynikających z niniejszej umowy – wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
rzeczowo sądowi dla siedziby Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

