Załącznik nr 2 do siwz
Istotne postanowienia umowy
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W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
nabycia od (określonego zbywcy) fabrycznie nowego samochodu osobowego
(określonej marki), który spełnia wymagania określone w SIWZ w opisie przedmiotu
zamówienia oraz posiada indywidualne cechy zgodnie z załączonym do oferty opisem
oferowanego samochodu oraz oddania wyżej wymienionego samochodu
Zamawiającemu do używania na czas określony wskazany w SIWZ,
Pojazd będący przedmiotem umowy musi być wolny od wad prawnych, nie może być
obciążony prawami osób trzecich oraz nie może być przedmiotem żadnego
postępowania i zabezpieczenia, co Wykonawca gwarantuje.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. na okres od dnia jej zawarcia do dnia
30 VI 2015r.
Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód w terminie uzgodnionym przez strony,
jednak nie późniejszym niż 12 tygodni od dnia zawarcia mowy. Miejscem wydania
samochodu będzie Rzeszów, parking przed siedzibą Zamawiającego przy ul. Szopena
51.
Przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd.
Zamawiający dokona ubezpieczenia samochodu we własnym zakresie, o ile oferent
nie zaoferuje bezpłatnego pakietu ubezpieczenia.
Przy wydaniu samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty
i przedmioty dostarczone przez producenta oraz niezbędne do użytkowania pojazdu
(w szczególności książkę pojazdu, dokumenty rejestracyjne, potwierdzenie
ubezpieczenia (o ile ubezpieczenie będzie oferowane przez Wykonawcę), odpis
dokumentu gwarancyjnego, fabryczną instrukcję obsługi oraz komplet kluczy
w liczbie dostarczonej przez producenta).
Przy wydaniu samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię faktury VAT
będącej dowodem zakupu wystawionym Wykonawcy przez dostawcę samochodu.
Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym
podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Zamawiający może odmówić odbioru samochodu wówczas gdy:
a. stwierdzi wady pojazdu uniemożliwiające jego użytkowanie;
b. samochód nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub w ofercie
Wykonawcy .
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków
(nie krótszy niż 14 dni). W razie usunięcia stwierdzonych wad i braków Strony
sporządzą dodatkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
Wykonawca wyraża zgodę na oddanie samochodu do używania osobie trzeciej
w okresie trwania umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, w wysokości łącznej:
.................................... zł brutto (słownie ............................................... zł) tj.
.................................... zł netto (słownie ................................................ zł) +
podatek VAT ............................... zł (słownie ............................................. zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej
zawiera w sobie wszelkie składniki
cenotwórcze i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie z tytułu leasingu samochodu płatne będzie w miesięcznych,
niezmiennych, równych ratach począwszy od miesiąca związanego z wydaniem
samochodu do czasu zakończenia trwania umowy.
Poszczególne raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę co miesiąc, w całym okresie trwania umowy. Płatność nastąpi
w terminie do ostatniego dnia miesiąca na podstawie prawidłowo wystawionej
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i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy. Na Fakturze VAT będzie wyszczególniona wysokość kapitału zawarta
w miesięcznym czynszu.
Faktura VAT dotycząca pierwszej raty leasingowej nie może zostać wystawiona przed
wydaniem samochodu stanowiącego przedmiot leasingu, oraz przed sporządzeniem
protokołu zdawczo-odbiorczego lub dodatkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca rozpocznie spłatę miesięcznych rat leasingowych po wydaniu przedmiotu
leasingu.
Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
Wykonawca
zapewni
Zamawiającemu
możliwość
dokonywania
napraw
gwarancyjnych i przeglądów gwarancyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
oferowanej marki na terenie województwa podkarpackiego.
Wykonawca zapewni, iż na przedmiot leasingu będzie udzielona nie krótsza, niż 2
letnia gwarancja mechaniczna oraz gwarancja na perforacje nadwozia na warunkach
określonych przez producenta oferowanej marki samochodu.
Z chwilą powierzenia przedmiotu umowy niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
samochodu obciąża Zamawiającego.
Zamawiający po zakończeniu umowy leasingu zobowiązany jest zwrócić przedmiot
umowy Wykonawcy w terminie 14 dni.
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku:
a. przekroczenia terminu wydania pojazdu określonego w ... umowy, w wysokości
0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
b. niewykonania, nienależytego wykonania, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia brutto.
Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar
umownych bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty
naliczonych kar.
Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
Zamawiający nie ustanowi żadnych zabezpieczeń niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
w zakresie i warunkach określonych w ... umowy.
Warunki dokonania zmiany umowy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy, w tym w zakresie podatku VAT.
Wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm).
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