
ISTOTNE WARUNKI UMOWY dostawy samochodu dostawczego   I. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5t.                   z elementami umożliwiającymi ekspozycję telewizyjną. 2. Szczegółowe parametry techniczne pojazdu oraz wykaz jego wymaganego wyposażenia określa załącznik nr 1. 3. Pojazd winien posiadać następujące cechy: a) rok produkcji 2016 b) przebieg do 200 km c) spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego  4. Dostarczony pojazd winien być zarejestrowany. Wykonawca zobowiązany jest dokonać rejestracji pojazdu w imieniu Zamawiającego. Zamawiający udzieli osobom wskazanym przez Wykonawcę upoważnienia do dokonania rejestracji pojazdu. 5. Dostarczony pojazd winien mieć wykonany przegląd „zerowy”, co będzie odnotowane  w książce gwarancyjnej. 6. Dostarczony pojazd winien posiadać gwarancję producenta. Minimalny okres gwarancji to: minimum 24 m-ce - silnik, minimum 24 miesiące – powłoka lakiernicza, minimum 72 miesiące – perforacja nadwozia, liczone od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu. 7. Gwarancja winna obejmować bezpłatne usunięcie wad i usterek pojazdu (naprawę)  a w przypadku telewizorów, minimum 24 miesięczną gwarancję. Umowa wskazywać będzie termin usunięcia wad i usterek, lub sposób ustalenia tego terminu. W razie sporu między Stronami, co do zakresu gwarancji, sposobu usunięcia wad i usterek lub terminu ich usunięcia, Strony powołają rzeczoznawcę na koszt Wykonawcy. II. Warunki dostawy 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Poznania lub powiatu poznańskiego. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dostawy. 2. Termin dostarczenia pojazdu - …………(nie dłuższy niż 12 tygodni) od daty podpisania umowy. 3. Pojazd winien zostać przekazany wraz z wszelkimi dokumentami potwierdzającymi rejestrację (w tym dowód rejestracyjny), świadectwem zgodności, kartą pojazdu, instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną. Dokumenty winny być wystawione w języku polskim. 4. Pojazd zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony. 5. W razie stwierdzenia wad lub usterek pojazdu przy jego przekazaniu – przekazanie pojazdu nastąpi dopiero po usunięciu wad i usterek. III. Wynagrodzenie 1. Za dokonaną dostawę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w określonej kwocie brutto (tj. uwzględniającej podatek VAT). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty, w tym także opłatę za rejestrację pojazdu. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez uwag przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy. 4. Sposób zapłaty – przelew na rachunek Wykonawcy.      



IV. Inne 1. Umowa będzie przewidywać kary umowne: a) w razie odstąpienia od umowy przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia b) w razie odstąpienia od umowy przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt IV.2 – Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia c) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia za  każdy dzień zwłoki d) w razie zwłoki w usunięciu wad i usterek objętych gwarancją – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. e) w przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo do odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody 2. 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 tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Jej wszelkie zmiany również będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Właściwość Sądu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 


