Załącznik nr 5 specyfikacji
………………………………, dnia………………………………
(pieczęć firmy)

UMOWA NR
Zawarta w dniu …………….. pomiędzy Legnickim Centrum Kultury reprezentowanym przez:
1. Grzegorza Szczepaniaka – Dyrektora
2. Elżbietę Nowak – Główną Księgową
mającym swą siedzibę w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2 zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Firmą
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Reprezentowana przez:
1. …………………………………………………………
2. . ………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w
przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

1.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży (leasing) samochodu osobowego, 5 – drzwiowego, 7 –
osobowego, rok produkcji 2012 z silnikiem o pojemności do 2000 cm3 oraz parametrach zawartych w
SIWZ.

2.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za realizację przedmiotu zadania umowy określonego w par.1,
zgodną kosztorysem ofertowym.
2. Zadeklarowana przez Wykonawcę kwota netto wynosi ………………………....................... PLN,
Słownie…………………………………………………………………………………………. PLN,
Kwota brutto wynosi ………………………….. ………………………………………………. PLN,
Słownie………………………………………………………………………………………….. PLN
3.Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.
4.Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego (Bank Zachodni WBK S.A. o/Legnica) na konto
Wykonawcy w miesięcznych ratach leasingowych.

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT. Jako termin zapłaty traktuje się datę dokonania przelewu z konta Zamawiającego.
3.
Na zakupiony samochód Wykonawca udziela …………. m-cy gwarancji bez limitu kilometrów na
wszystkie podzespoły mechaniczne, ………….. m-cy gwarancji na wady powłoki lakierniczej oraz
…………. m-cy gwarancji na perforację nadwozia.
Na czas postoju pojazdu w serwisie Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego w pojazd zastępczy tej samej
klasy co przedmiot zamówienia.
4.
Termin sprzedaży określonej w par. 1 ustala się na 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia postępowania.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości 10% ceny brutto
sprzedaży w par. 2 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi on
odpowiedzialność.
6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężna za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu
sprzedaży objętych w wysokości 1% ceny umownej.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare pieniężną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w podczas
odbioru przedmiotu zamówienia 1% ceny umownej
7.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
8.
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strony zobowiązane są wyczerpać drogę
polubownego załatwienia reklamacji.
9.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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