Załącznik nr 4
do Istotnych Warunków Zamówienia

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ........................ w Łodzi, w rezultacie wyboru w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego
Tymienieckiego 22 G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, REGON:
471537330, NIP: 725-14-86-825 z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24 927 000 zł,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
a
firmą ...................................................................................................................................... - zarejestrowaną przez
………………………………………………. KRS pod numerem ................................. NIP ………………….. REGON
………………………….
lub
wpisaną
do
CEIDG
mająca
siedzibę
w …………………………………………………….…. - zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
......................................................................................
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu osobowego marki …………………………model………… rok
produkcji ……….. dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za cenę…...........................zł netto
(słownie:…………………..) + podatek VAT …..%.
2. Cena powyższa obejmuje wartość przedmiotu umowy oraz inne niezbędne koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, a Zamawiający nabyć samochód osobowy …………….. szczegółowo
określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd, wymieniony w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia warunki,
o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy.

§2
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu samochodu osobowego będącego przedmiotem
niniejszej umowy w terminie do …………………………
2. Wykonawca przed wydaniem samochodu wykona przegląd przedsprzedażny tzw. zerowy, który zostanie
odnotowany w książce przeglądów serwisowych.
3. Do samochodu Wykonawca dołączy :
a) książkę gwarancyjną pojazdu,
b) świadectwo homologacji,
c) kartę pojazdu,
d) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu,
e) książkę przeglądów serwisowych,
f) wykaz wyposażenia dodatkowego.
§3
Warunki płatności
1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na rachunek Wykonawcy bankowy
nr…............................................. w terminie do 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT. Podstawą
wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru samochodu osobowego.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury VAT za zrealizowaną dostawę Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
§4
Warunki odbioru
1. Osobą
upoważnioną
przez
Zamawiającego
do
odbioru
przedmiotu
umowy
jest
……………………………………………………………………………………………….
2. Miejscem przeprowadzenia badań i odbioru pojazdu jest salon wykonawcy położony najbliżej Zamawiającego
tj…………………………………………………………………………………
3. Negatywny wynik badań i nie usunięcie stwierdzonych usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje
odstąpienie przez Zamawiającego od odbioru pojazdu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym po uprzednim sprawdzeniu pojazdu we własnym zakresie i po wyeliminowaniu usterek.
4. Dokonanie odbioru pojazdu potwierdzone będzie protokołem zdawczo –odbiorczym.
§5
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela gwarancji:
a) na okres …………… miesięcy na silnik, części mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne oraz elementy
wyposażenia,
b) na okres …………..miesięcy na nadwozie (perforację blach),
2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony,
odnotowanego w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Wszelkie usługi gwarancyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania pojazdu
do punktu ….................................
4. Punkty, do których Zamawiający będzie doprowadzać pojazd celem wykonania przeglądów i napraw
gwarancyjnych oraz napraw powypadkowych są zlokalizowane w …...............................................
5. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji podstawowej bezpłatną, całodobową pomoc drogową pojazdu,
a
w
przypadku
konieczności
naprawy
gwarancyjnej
pomoc
drogową
polegającą
na …............................................................ Nr kontaktowy pomocy drogowej .............................................
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§6
Kary umowne
1. Zamawiający będzie dochodzić następujących kar umownych za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy :
a) 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia realizacji wydania pojazdu od ustalonego terminu
w niniejszej umowie.
b) 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia usunięcia usterek, wykonania napraw
w przypadku dostarczenia pojazdu zastępczego na czasookres usunięcia usterki Zamawiający odstąpi od
kar umownych z tego tytułu,
c) 10 % wartości umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci kary
umowne z przedłożonej faktury VAT.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary,
do wysokości faktyczne poniesionej szkody .
§7
Ochrona danych osobowych
Zamawiający zapewnia, że zbierane i przetwarzane przy okazji Wydarzenia dane osobowe gromadzi w zgodzie
z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
1. Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania
drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem umowy.
2. Każda ze stron w celu należytej ochrony danych osobowych powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym
będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej strony.
3. Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w
celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel
– kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
podpisania umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający
z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się
do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom
reprezentującym i pracownikom strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.
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§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności.
§9
Wszelkie zmiany w umowie wymagają aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego,
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :
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