Wzór umowy

Zał. Nr 5 do SIWZ

AK/ZP/241/2/2010

UMOWA Nr

/2010

zawarta w dniu....................... 2010 r. w Kielcach pomiędzy :
FILHARMONIĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy
Pl. Moniuszki 2B, reprezentowaną przez:
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
zwana dalej ,,Zamawiającym”
a ........................................................................................................................
...........................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” ,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę samochodu
osobowego do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarczy samochód osobowy, fabrycznie nowy,
wyprodukowany w 2010 roku, nie uŜywany, nie będący wcześniej przedmiotem ekspozycji
wyszczególniony w załączniku nr 2a do oferty Wykonawcy z dnia ...................2010 r. - do
Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.
§ 2.
1. Wykonawca dostarczy samochód osobowy do siedziby Zamawiającego w terminie do
dnia 10 grudnia 2010 r.
2. W dniu dostawy strony dokonają odbioru jakościowego samochodu osobowego
i potwierdzą to protokołem odbioru.
§ 3.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia kwotę:.................. zł (słownie:
............................................................................................................),
w tym: kwota netto w wysokości ......................................... zł oraz podatek od towarów i usług
VAT w wysokości ..................................... zł.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt dostawy samochodu osobowego wraz innymi
kosztami do siedziby Zamawiającego.
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3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz
dokumentu potwierdzającego zrealizowanie dostawy ( protokół odbioru).
4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem.
5. Za datę płatności uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie moŜe – pod rygorem niewaŜności – dokonywać bez pisemnej zgody
Zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz
osób trzecich.
§ 4.
1. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 3, za kaŜdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 50 % wynagrodzenia
umownego określonego w § 3.
3.

4.

Poza sytuacją określoną w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach określonych przepisami k.c.
§5.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na samochód objęty umową
według warunków gwarancji podanych w załączniku do oferty, na okres:
a. ……… lata na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów
b. …….…lata na perforację nadwozia
c. ……….letni bezpłatny program Assistance
d. ……… lata gwarancji na akumulator
e. gwarancja na wyposaŜenie dodatkowe zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej niŜ …. m-cy

2. Termin gwarancji jakości liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru dostawy
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca dostarczy wraz z samochodem dokumenty gwarancyjne, certyfikaty, w których
określone będą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające
z udzielonej gwarancji.
§6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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§7.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 8.

Integralna część niniejszej umowy stanowią:
1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2/ Oferta Wykonawcy z dnia ……………………
3/ Zestawienie Ofertowe (zał. nr 2a do oferty)

§ 10.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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