Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym
UMOWA Nr …../…../…..
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
Nowym Teatrem
im. Witkacego w Słupsku ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk
wpisanym do Rejesrtu Instytucji Kultury pod numerem 1/04, posiadającym NIP 839-2895-058, REGON: 193058219 reprezentowanym przez:
1. ….........................................
2...............................................

-

Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru
Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a ....................................................................................................................................................
.....................
posiadającym
NIP......................................................Regon............................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
................
zwanym w dalszej części Wykonawcą, o treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami),
na podst. art. 4 pkt 8 cyt. ustawy.
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:
dostawę jednego samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Nowego Teatru im.
Witkacego
w
Słupsku:
marka/typ/
model........................................................rok
produkcji ................., nr nadwozia ...................... o wyposażeniu i parametrach zgodnych z
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu oraz złożoną ofertą cenową i
formularzem cenowym.
§3
1. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Odbiór samochodu w siedzibie Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się w
odległości nie większej niż 50 km do siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy
przedmiot zamówienia na własny koszt.
§4
1. Na opisany w § 2 przedmiot Umowy Wykonawca udziela następujących gwarancji:
- gwarancja podstawowa -..........bez limitu kilometrów,
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- gwarancja na powłokę lakierniczą -...............
- gwarancja na perforację nadwozia -........, zgodnie ze złożoną ofertą.
Termin gwarancji biegnie od daty wydania pojazdu dla Zamawiającego.
2. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) Książkę gwarancji, książkę przeglądową samochodu
b) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim (jeżeli posiada)
c) Dokumenty konieczne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu jeżeli pojazd, który został
przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą, jest
uszkodzony, jest niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu
nieprawidłowo działa, nie przedstawiono dokumentów w języku polskim dotyczących
korzystania z pojazdu lub niezbędnych do jego zarejestrowania.
4. Strony zgodnie ustalają, iż pojazd uważa się za wydany w dacie jego odbioru bez
zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do jego odbioru.
5. Naprawy i przeglądy gwarancyjne oraz przeglądy serwisowe dokonywane będą w
autoryzowanej stacji obsługi w ..........................................................................................
§5
Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
- po stronie Zamawiającego:......................................................................................
- po stronie Wykonawcy:............................................................................................
§6
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.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie netto:
..........................................................................................zł.
(słownie: ...............................................złotych),
powiększone o ...........% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę brutto ...................... zł
(słownie
...................................................................................................................... złotych) zgodnie ze
złożoną ofertą.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.Wynagrodzenie
płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia o którym mowa w ust.1 kwoty
43.050 złotych brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) z tytułu:
- sprzedaży samochodu marki Mercedens Benz Sprinter 313 CDI o numerze VIN
WDB9066371S239162 – kwota 30.750 złotych brutto,
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- sprzedaży usługi reklamowej – kwota 12.300 złotych brutto
na które Zamawiający wystawi stosowne faktury VAT w dniu odbioru auta i podpisania
protokołu końcowego, o którym mowa w ust.3.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia „brutto” określonego
w § 4 za każdy dzień zwłoki,
b) zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia „brutto” określonego
w § 4 za każdy dzień zwłoki,
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę
w wysokości 10 % wynagrodzenia „brutto” określonego w § 4.
2. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy – przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony
do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§9
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności, jedynie
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§ 11
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest miejscowy Sąd
powszechny dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedym dla każdej
ze stron.
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