UMOWA NR ..../2018/CSiR-10/M

(WZÓR)

Załącznik nr A.

ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

zawarta w dniu ..........2018 r. w Krotoszynie pomiędzy :
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie
przy ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000660197, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 6211820016, REGON: 366173116 reprezentowanym przez :
1. ……………………. – Prezes Zarządu
2. …………………….. – Członek Zarządu
przy kontrasygnacie
3. …………………….. – Główny Księgowy
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCY”
a
.....................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ..........................................
zwanym dalej „WYKONAWCA".

- ...................................

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup bezwypadkowego używanego samochodu osobowego.
a) marka: ……………
b) model: ……………
c) rok produkcji ……….
2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu opisanego w ust. 1 o nr rej.
…................................., nr silnika …................. nr VIN ….........................................
i przebiegu …...................... km.
3. Wykonawca oświadcza, że pojazd o którym mowa w ust. 1 stanowi jego wyłączną własność
i jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób
trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
4. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot umowy
Zamawiającemu. Pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia
natychmiastowej pracy.
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, z którego zostanie sporządzony pisemny
protokół odbioru podpisany przez obydwie strony.
7. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał
wady, zostanie to odnotowane w protokole odbioru. W tym przypadku wykonawca
zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego
dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad i kompletny bądź też usunąć wady.
8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać kompletną dokumentację techniczną w języku
polskim.
§2
Termin realizacji
Termin realizacji: 3 dni od podpisania umowy.
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§3
Wynagrodzenie
Całkowita wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ................ zł
/netto/
Podatek VAT wynosi: ...%, co stanowi kwotę ......... zł.
Ogółem wynagrodzenie objęte przedmiotem umowy ustala się w kwocie: ............. zł
/brutto/
słownie: ...........................................................
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Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
niezbędne do jego wykonania.
Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za
prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy.
§4
Rozliczenia finansowe
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 1 umowy odbędzie się
na podstawie protokołu odbioru.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
§5
Odbiór przedmiotu umowy
Technicznego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona upoważniony
przedstawiciel.
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający
odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym
przez obie strony umowy.
Wykonawca w chwili wydania przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu: kluczyki do
samochodu (…….. szt.), instrukcję obsługi, książkę serwisową pojazdu i wszystkie
niezbędne dokumenty związane z pojazdem, a wymagane do rejestracji pojazdu, w tym :

dowód rejestracyjny …..........................................

dowód ubezpieczenia OC ......................................

kartę pojazdu .....................................................
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru, jeżeli dostarczony
samochód nie będzie spełniał wymagań lub będzie posiadał wady lub/i usterki, bądź gdy
Wykonawca nie dostarczył wraz z samochodem kompletu dokumentacji.
Opóźnienie w dostarczeniu samochodu lub kompletnej dokumentacji obciąża Wykonawcę i
stanowi dla Zamawiającego podstawę do obciążenia Wykonawcy obowiązkiem zapłaty kary
umownej i/lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Osobą uprawnioną do dokonywania wszelkich czynności związanych z odbiorem
przedmiotu zamówienia jest:
a) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………
b) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………..
§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
b) za każdy dzień opóźnienia za nie usunięcie usterek w przedmiocie umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 3 ust. 1.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1.
W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma
prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy niewykonanie umowy spowodowane jest
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§7
Dopuszczalne zmiany zawartej umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub całości w przypadku jej realizowania
przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami lub sprzeczny z
umową.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać
zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy.
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§9
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony postanawiają, że Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy przenieść na osoby
trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie ulica
Mahle 4, Tel. 62 722 67 60 , adres e-mail csir@krotoszyn.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.

Klauzula zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji
niniejszej umowy.

Data i podpis .......................................

