                                                                                                                                        Załącznik Nr 6 do SIWZ


                                           

                                                              UMOWA NR      ………….                   /projekt/

zawarta w dniu ………………….. 2010 roku w Połańcu,
pomiędzy:
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
NIP 866 10 01 443 Regon 000 80 43 13
reprezentowanym  przez:
1.Joanna Juszczyńska – Dyrektor CKiSz
    przy poświadczeniu głównej księgowej  -  Katarzyny Grzyb

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a ……………………………….wpisaną do ………………………………….. pod
numerem…………………………….,
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………
zwaną dalej WYKONAWCĄ.


W rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 z późn. zm),  zawarto umowę następującej treści:

                                                                          § 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie, przedmiotem którego jest sprzedaż  samochodu osobowego marki……………………………….., zgodnie z przedstawioną ofertą.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne
czynności konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. w tym dostarczenie pojazdu na własny koszt do siedziby Zamawiającego w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
3. Przedmiot umowy jest wysokiej jakości, fabrycznie nowy i kompletny.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny jest z Jego ofertą, sporządzoną
na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

                                                                          § 2

1. Strony ustalają cenę sprzedaży na kwotę:

-brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………….).





                                                                         § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 21 dni, licząc
od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia (drogą pocztową lub faksem)
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy. Dostawa
odbędzie się w dniu  i godzinach urzędowania Zamawiającego.
3. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostawy
i zostanie potwierdzony protokółem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Protokolarny odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czarnieckiego 5 w Połańcu.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt samochód w stanie fabrycznie nowym
z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej.
6. Odbiór samochodu obejmuje:
a sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (SIWZ),
b sprawdzenia kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych
urządzeń,
c sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów na wyposażenie
(m.in. karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książka gwarancji),
d przeprowadzenie jazdy próbnej na koszt wykonawcy, na odcinku do 5 km .
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli
dostarczony samochód będzie niekompletny, niezgodny ze specyfikacją, posiadać
będzie wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia. Zamawiający wskaże
w protokóle odbioru przyczyny odmowy odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy nowy
termin dostawy przedmiotu zamówienia.

                                                                        § 4

1. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiającemu
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,25 % wartości brutto umowy,
o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy
w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej
umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących
po jego stronie, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20 %
wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna
w wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej
umowy.



5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje zadanie niezgodnie z warunkami i terminami określonymi
w niniejszej umowie.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie
pod rygorem nieważności.


                                                                             § 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały samochód.
2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 §5 niniejszej umowy, liczony będzie od daty
podpisania przez Strony protokółu odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw
przedmiotu umowy lub wymieniać na wolny od wad - w przypadku wystąpienia
uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad
ukrytych.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany na nowy wolny od wad, w ciągu siedmiu dni roboczych
licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dostarczonego przedmiotu umowy
z tytułu rękojmi.
6. Wykonawca zapewni serwis przez min. 2 lata.
7. W okresie gwarancji serwis jest bezpłatny.
                                                                              § 6

1. Wykonawca, w chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy, przekazuje
Zamawiającemu fakturę VAT.
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT .
3. Należność za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie uregulowana
przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane w niej konto
bankowe Wykonawcy.
4. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca nalicza
odsetki za opóźnienie na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 czerwca
2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z poźn. zm).

                                                                              § 7
. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

                                                                              § 8
Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność i jest woln6y od wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.


                                                                              § 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.


                                                                    
                                                                              § 10

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie w ciągu 30 dni. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.




                                                                               § 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.



ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA:



