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ZAPYTANIU OITRTOWF

Sieć Iladawcza Łukasiuwicz — Instytut Włókiennictwa w Łodzi
za)rasza do składania ofert

na dostawę Samochodu osobowego

I )acpowall ic nie podIca usUwie z dnia z 29 styc/na 2004 r. I”rawo „/.alIlOwiCIl publicznych (Dz. Li. Z 20 I 8 r..
ooz I 98o i.. ze nn.). WarWSC Y)IIiHIW leO lIC )Iickniciat WyI”it/Oflej W ilotych niw 110w u1oci kwoty 30 000
ruro, o kiórej mowa w tri. 4 pkL. N ww. u.Iawy.

I. Przedmiot z:Inlowjelli;m

I”rzediniolemn zal ć)\ylcIli;ł Jest dost;twa ednetii sallI(Icl1O(Iu ()SOhOwCLW

• Wymagania dotyenice samochodu:
hmhryczii IC nowy, wyprodukow lny w roku 2019, modł aktualnie wył warzony przez producenta,

2) typ !lad\VtI7%I — scd;uhiithhitck combi przystosowany do przewozu inni. 5 osoli,
.1) nieuzyw tli) . technicznie spnt iv.

• Parametry wyposa/cnic s:iimiocliodu. Parametry wskazane poIlizcj riaIe2y nlzurniec jako Ininimnalmic.
(I()flus/c(OlflCJCSt zitpropoiitlwanlc ptr:tmiwlrow lep-”ych:

I ) silnik bciizynowy o pOelIlmaisci lilii). I000ini_ O IiiOey 111111. 80 k\V,
1) nianwilna o—cm hiccowiiskrziii:i Ilicisow,

3) f)OjCIflhlI)SU Iim L2nika iiminiiiiumi 500 litrów,
4) w- iiiiory. lIuenć nminiiliumn 438011mln. rozsław 05: in:nifllufll 600min.
5) koko n;ulw”ozi:m: lakier imwttlizow,i;iy.
6) ukl:uI kIcl”(lwiilCI\ Je w loimlacall:cIli ;\llS I NI”
4) p Itl usiL P IW ci inc L cwwuy i
5) retlcktoiy przcciwmiigclmic jirzcdiimc
6) wycieraczka tylnej szyby
7) nitliootitwarzacz
8) Eotel kierowcy regulowany
9) czujniki pirkowtn ia tyl,
10) kłinmatyz:mcja manualna
II) IliIIIIol,iIizcr, zdalnie sterowany centralny zamek ort!, alami anlyw[ainaniowy.
12) elekiryczimic sterowane. podgr,cwaiie, składane lusterka hoenw.
I 3) samnouliotl wypos;t7omn W ipiecike. Irojkat o.lriecawe/y. dojazdowe kolo „ł12ISOWC. cefliec.

• Wirunk clotyuzmee odbioru •.en\J l(uizdu:
I ) \Vikoiiiwct zapewni niihior poiazdu oraz eio serwis na Wrenie inimsit Łodzi. I)ttstznit

sitnioclmotlu tui siedziby Nieć fladiwcza Łukasiewiez — Instytut Wlókiemiii ci wt
w Łodzi. ul. Rrze,i,ikt 5. 15

2) Wykoiitwct zoliow a/my hedzie doliczyć do samochodu koinplei dokummienww kana pOi.iAlLI
kwit rwtrmncyjliI, instrukct Obsługi W ęzykti polsk mn oli!. niw wyilinĘtile prawem tlokIlllicmiiy

3) ( iwaraiicja om naprawy inechanic,mie nin. 2 lita, na peribiację nadwozia min. 5 lat, na lakier min.
3 lata
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2. I”eriiiiii realizacji iiiiiowy.

2 ty otłiiie tid l\\ilFCii t11110\Vy

3. Za ofertę najkorzystniejszą znstaiiie iiziiaiia oferta z iiajiiiżsZJJ cen;

i”uiiktieja za celic oferty ustalana jest w .posóLi nasiepulacy:
Cn

Ue xlOO pkt N 100%
Ci

dz je: Cc cena

Cii i1I 1) żsłii cc ni

Ci - eelxa oferty badanej

4. Teirnin i sposób składania ofert.
Teniiiii b adania nico upiywa z dnieni: 17.1)4.2019 r. godz. 10.00
Oferty, jakie wplyna po terniiiiie, ZOst;ina 7.nrocofle bez ich oceny, jako niewalne.

5. Ofertę można złożyć W tomie llisemn(i w zaiiiknieiej kopcicie, w siedzibie Zaii iwial:ice:o z napisem:

rui closta,t”c Sanwehodu osoboII”cT.w

Oferta mus; [B C podpisina pr/tz. osohe uinu iźiiion;i do reprezentowania wykonawcy.

6. (cna o[trt\
1) Wykonawca określa cene brutto za realizacje przeclmmoiu zilnlowienia.
2) Łacina cena oleriowa hnitto milsi uw,ileiIiiiać wszystkie koszty zwia/.ane z realizacją przedmiotu

zann)wicnia iiiit1iiie z opisem piyetliiiiotu /.:iIiIOWienla.

.) Ceny niusza być: podimie i I je/one w zaokragleniu tkm dwoch in ejse po przecinku (zasada zaokrasiemija
— poniżej 5 iialc.”y końcówke ptiininąć. powy/el i równe 5 należy zaokrasl ić W gort ).

1) Cena oterty winna [we nyraiona w zloiyuh polskich (PLN).

7. koitipletna otcrta musi /aw iciać:

I ) lon railny otentnyy, kioreLo W 1(1V zosi ił okicslony w btIaczflIku nr I
2) olemowane warunki technieziie igodoic z zalat znikieni nr 2
3) pelnomnocmiictwo — w przypadku gdy Wykimiwce reprezentuje pełnomocnik.

8. Ogólne warunki urnowy zost;ily określone w projekcie tunowy załącznik nr 3 tło zapytania.

O, Klauzula in formacyjna dotycząca przelwarnmnii danych osobowych

I. !eodnie Z art 3 ust. I i 2 rozporzadzcnia 1”irlanicnmu }.uropejskiego i Rady (UF) :016. 6P z dnia 27
kwieni:t 20 I 6 r. W priwie ochron) osob I izyciiiych w zwiazku z pr/etn ar/aniem danych osobowych i w
sprawie sw oliotimiego przepływu tak ich danych onz uchylenia dyrektywy Q5 46.WF (ogolite
rozporzadzenie o ochronie dmnyclm) (Dz. Uii. tli L I IQ z 04.05.2016. str I) dalej „ROl X )„„ i itormiiuje. ze:

as
I ) adolimiklraLorem Pani Pimna danych osobowych jest Xieć Badawcza ł,ukasiewicz — Instytut

\Viókmeminictwa z siedziba w Indii. ul Br,e,mr\aL 5 15

2 7wwwjwicj!
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1) koiit,ikt Z ins1,ckloictii ochrony danych jest możliwy pod adresem iOd6/”iw.lO(lZ.pl
3) laiit Patia darte osobowe pt/eI\yU%I[tu beja na podstawie art. 6 ust. I lit. h). O RODO w cclii

z.WIazaI)Ytil 7. p stepowaniem ti LItI/leleilie i.tmnówienia publicznego Kl ZI”—23—1 I 14
lub w zwiazku z prawnie uzasadnionym interesem adniitnstraiora na podstawie art. 1 I lit. I)

4) odbiorcami l”mnii Pana danych osobowych beja osoby lub podmioty, którym udostepnioita zostanie
dokumentacja postpo\arua w oparciu o tri. 8 oraz art. 96 ust. .3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 7 r. poz. 1579 I 20 I 8),
5) Pani Pana dane osobowe beda przechow wane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pip. przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postepowaitia O udzielenie zaniówienia, t jeżeli czas tiatLia untiow przekracza 4
lata, okres przecliowywinia oheiiiiuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony

iiltcres adininistritoni.

6) i,bowitzek )Od;itiii lir/Cz Pitritit Pana tl;mnyuh osobowxcli bt.iiosrednio PtOt Pitna LIoI\czte\ch jest
Wyiiioiern LtsI;twowym okresloiiym W PrePiach ustawy l”zn. in iazanym Z udziałeni w postepowan iu
o udzielenie zatliow unia puhi iuztteo: konsekwencje niepodania okrelotiych daii”ch wyii ikaja z
ustawy Pzn:

7) w odnie.ieniiu do Pani [„aflt (liIfl\Ull osobowych decy”.je lic bedii podejmowane w sposoli
zatttomatyzow tity. stosow,tnie tki art. 22 RO[)( )

X) posiada Pani Pan.
— na podstawie in. 15 ROPO prawo dostcpu do danych osobowych Pani.l”ana doiyczacycli;

niL podstawie art. 16 R( )[)() pnt\4o ilu sprostowania I”ainil”amia danych osobowych;
iut podstawie art. 18 ROPo prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zaslizezcnieni przypadków, o których mowa w art. 8 ust. 2 RUDO;
— prawo do wit iesienia skargi (10 Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy nina Pan i/Pan at

prietwitrzaiiie danych osobowych Pani Pana dotyczacych tiarusza przepisy 1(01)0;
2.Jednoczenie Instytut Wlókiennictwa puyn)tnina O ciafltcynt na Pani Panu ohowia,ku inlomtacyjnynt

wy kaiac in z art. 14 ROI )( ) wisledcin tisub tiyc,nych. których tlme przekazane zostana Zamaw iaaccmi tu
w iwiazkti z prowadzon\ ni ootepowitnicrn I które Zatnawiaacy porednto OL\ skL od wykonau c
btoraccso udział w posIepowattu, chyba ze ma zastosowanie co najntnicj jedno z wyiaczeti. o kiónch teowa
W are 14 ust. 5 ROPO.

.;ll.ć ąDPWCZA ĄrlrWICZ

dr inż. Tomasz Czajkowski
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I”ieezeć Oflreiit;i

OFERTA

hr
10 ul Orz z.ń L /i

I. .4 bi 63 101
Ix .1 7.11

iii H RfIC

Zalacznik nr I

W )O%% iedzi lut zapyL nie (I (brtowe na (lostawy Samochodu osokowego przedkładamy n in ej SZJ

lerlc. zgoLili ic ze wiys(k iIi warunkani i zawartyni i w zaproszen in (IQ ziożen in tilerty (IOIYcZacYiii i
przedni Iotc\\ ego postepowan hi.

NaZWa ad rus oferenta:

nr liksu nr lei e—mail

I. Oferujemy siIfllocIIó(l osobowy:

S Ii IL PLN brutto. W

lviii sui\%ka VAT %. co (łaje kwolu PLN netto

2. Cena wskaziui”i pkt I zawiera wszelkie kosziy zwi tziine Z realizaeju przedmiotu zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy nastąpi w ciąu dni roboczych (KI podpisania umowy.
4 Udziel a my gwarancji odp iwiedn @ na:

I ) silnik I podzespoly mechaniczne pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie —

miesiacy/lat

2) powloL l:ikicrnieja (miii. 3 lata) niicsieey!lat

3) perIoracj mnidWozla — (Hun. 5 lat) nuesięey!lat

4) naprawy techniczne (i nin. 2 lata) ni es 9cy/Iat

4

Typ P0FIZ(lii

2
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5. Oświadczani, że:

lv
10 0d LII. :IrI,kI /1

tj. +4.:416k1,: 101
lix 1 01 Clij 0-.

t-—m-ii „rI[u N.

I ) nipoznilein/aiii SIC Z trecia zapyttiiit c)IurIowcgo I ikceptuje ego pcisLinowienia.

2) z;tpoziialeni ini sk z treścit isIo(Ilyeli I stillowień utnow i W prz)9ludku w yboru mojej otrI y
zobow t,tije sic podpisać urnowe na tak cli w lLsn ie w-trunkach. w in ejscu i terminie

wyzniczonyin przez Za mawiaj cetc>.

Oświadczani, że wypelnilem obownzki infbrniicyjne przewidziane w nt. 13 lub art. 14 RODOI
wobec osób fizycznych, od których (lanc osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskalern w celu

ubiegania sic; o udzielenie zainówienil ptbl iczitego W lilii łejszym postepowitniu.

Miejscowość_____________ (Inni

Czytelny Podpis podpisy osoby osól,
upriw:ioncgcJ (1(1 reprezeniowitlia

\-yykoi nnycy

5
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Zahjcznik nr 2

SpecyfiLicja techniczna pojazdu

Wymagane

_____________

Oferowane

Wyniaaiic warunki techniczne

I. Rok pi lukcj i 20 I 9

2. SuMik bc!lyyIiuwy — turma LU (i

— O )PjCflU]OCi nitu 1000 CIU.

— O Ilit)Cy iuiti. 80 kW

3. .adwt iiit. iypu cdaiuhathback combi.
pr1y5t050%\1Iiy (1<) f)rZCWOZŁI nit ii. 5 0501).

cio lut) 4—cztcrodrzwiowy

3. IKolut tuidwuita: LIMCI iucialiiuwaiiy

5. Skiyyiua biegów ni;iiiuatua 6—ciu biegowa

6. U K lad kiurowi) Czy Zu wspoiiiauaii LI))

7. Sysietny wsptti igailta ABS; 1 5])

8. Pojcmnosc bagafliika 11)111. 500 litrów

DIugo.c calkowita pojazdu unu. 1380

LutcILL zc% I ietiyiic sk I;idai tu. owzuwa! te

elcktiycy.tiie

II. Wyctcracź.ka tylnej szyby

12. Rozstaw OSI I III) I. 2600 I Uli

13. totu! Kierowcy regulowany

14. I”od[IsiKi po ierznc dla kierowcy i ms;iicra

15. Zamek ccntniiiiy

16. J Zabezpieczutite iiiiinobili ser

6
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SIEĆ BADAWCZA ŁUKASOEWOCZ

Iv
iti r. Irztziii kx /IH

tel.1 I li 63 301
lix „4 1 h141b1%

„nfst „iy Inc

2 . I(adioodt% ar/acz

17.

18.

kiiiiiiiyzarja Olailtialila -

Sx\ i;itla plł.ceiW-l)lgIeIIle P11

19. KOlI l flI te puk ladowy

20. Czuj n k parkowania 1)1

22. Kolo LaI3ak4WC

23. Zestaw naprawciy dl) kol

24. (inica, apteczka. Irojkat ostrzegawc!)

dnia
Czyi cl ny P xlpi s/podpisy osoby!ustib

uprawnionego do reprezentowaii ia

Wykonawcy

7
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sicĆ SI%DIUMCZA ŁUKASIEWICZ

Zahicznik lir

Uniow;i ur KE/ZI” 237—ł 1/19

Zawarta w dniu 2019 r., w W 3/n kii zapytania ofertowego mi dost;iwe SiiiiocIio(Iu osobowego

f)OOlicd/.y

Sieć Btdawczu Lukasiewicz — Instytut Włókiennictwa z siedziba w I odzi (adres: 92—103 LÓdź. ul. Hrzezińska
5/l 5) U pisaflyi1 do icjestiti przedsiuhiorcó prowadzonego piie Sad Rconow y dla Łodzi—Śródmieścia w
Łodzi XX Wydztat ( ospodarczy KRS pod nuinerciii: 0000043804, Nil”: I „[:724—000—06—64, Reson: 000050239.
nprezenhnyaiiyi n przez:

I ) dr inż. T(iiliiis/:L ( „zaj kowskie: ° — Dyrektora
2) intr l;irnc l”:iszkieW ci

— Ułównego ksILL()\\eg()

Z siediiba V NIP
reprezentowainiu i pr/tł

1)
2)

I.
„IŁ/l DMIOT UMOWY

I”utdmiotcni Umowy jest sprzedaż. i il t:tw:i Zaniawiajacemu przez Wykonawcę jednego fabrycznie
nowego Samochodu ()5(tbOWeLO, zgodnego ze specyfikacja techniczna stanowiiica załacznik nr I do nmow
(zwanym dalej Siirtttwhodcm).

2. Wyposażenie i )arainelry techniczne dostiirczoiiceo S iociutdu uicwyniiclnonc u zalączniku nr I do
Umowy nie beda gorsze niż W staiidardowei wersji danego modelu dosfcpnei mi rynku.

3. Przedmiot umowy obejrnue I:IkżL:

I (IOStiiWt! Saiit(icł%O(lU tle siedziby /:imntwiiicego;

2) i”bceie S;mpIocI)c)(łu odrcbn\ in serwisem gwar:inc\jnym swiadczonyni przez Atuloryzowan StaLle

Obslugi. i Wi dalej AS<) na terenie m. Łodzi:

) w\ konanie przeuladti ..ierow ego pized ut dinieni Samochodu ZamaW iajauemu:

4) zatankowanie Samochodu co najtilitiej 5 Jltriiiii paliwa.

4. Zreal izowaiiiuiii umowy bcdze takze (Iostiiiezenie. po uprzednim uig(”dr cit O i Zanlawiaiac\ li.

„iimocItodu w uialogicznyin ipie. matce i niodeln, uIepzonego; doposażoneo o dodatkowe eleitieoty

toku pwtlukcji dane inodehi w stosunku do SimnHmch(,du. opisancLo „.y ti.. I .alc w cenie nie u ż.zcj niż
cena okresioita W t>Iereie. Wykomiwca osu óitlcz:t. ze zntian:i piiralneirow icultiticzitych Samochodu nie
będzie mi:iI:i wplywu na zmianę warunków gwarancji oraz nie pogorszy ltiiukc1i użytkowanego Sainoehodti.

2.
WARIOŚĆ UMOWY ——

Wartość przedniiotu unmwy, określonego w I ust. „ zgodnie z oIrta Wykonawcy, wynosi netto:
PLN (slownic zł, brutto PLN (słownie:

zĄ

S

r
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*3.
WARt NKi PŁATNOŚCI

I I”tnhlawc ilu dokonania pI.iuutści za przedmiot „aiiiowienia stanowić bedze faktura VAT wysluwiona pr/cz
\kykon;iwce ni podstawie protokołu odbioru. o którym mowa w * 4 ust. 7 podpisanego przez Strony bez
zisi rzezeń. ZapLuci ceny brutto a przedmiot tiinouy. okielonej w 2 umowy. zostanIe zrealizowiuii,i

przelewem bankowym na rachunek biimikow y Wykonawcy u skazany w thkturze VAT.

2. Pluinoc zostanie (lokonaria w lei-minie 14 dni. liczac od (laty doreczenia Zamnawhijacemu prawidłono

w/stil wim miłej Li kiury V NI.

Darte (lii Liktory
Sieć I adawcz.t Lukasiew je, Iimsi tot WIoL lennictw u. ul I tr,e;inska 5- I5. 2— 103 Łódź.

3. Za dale zlpIai\ u-yriair<idzenia tmwazm sic date obcmyeriia rzucliuiiku Zamawiajaceo.

4. \yykonawc;t wyriźi zgode na polrccmc p/ Zamawiujacego kwot wtl iczon cli kar umow nyclm
w) nikij;icycli z not obeiazcniowych wyst;iwmuimyeh przeł Zarnawiajacego z przysIugujiieeto W konawcy

wynagrodzenia za realizacje Umowy.

1.
TLRMIN REALIZACJI, WARUNKI I MII:JSCI: DOSTAWY. PRAWO WŁASNOSCI

I. Dosiawu Samochodu zostanie wykonana w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z otc-rla

\\: yk ma wey).

2. Wykonawca (lostticzy Samuocitód (10 siedziby Zamnawiajacego. Lwentualnii zmulana miejsca dosiawy

wymnagit uzgodnienia Stron W torrnie piseiniicj. Zmiana taka nie stanowi zmiany postanowień Urnowy.

3. Dostawa Samochodu zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w dniach roboczych w godzinach

8:30 — 15:00. Tennin dostawy zost:otie ustalony pisemnie lub e—mailem na co najmnmuej 2 dni robocze l)r”e(l
planow ani! tlata dostawy.

4. Wykonawca oświadcza, że Samochod bcdzie posiad ml kompletna dokumentacje, W t) in kartę pojazdu,

ksia,ke gwamtilcyna, instrukcje ohslugm w czy ku polskim, wyciag z rejestru przegladów okresow ych.
wyciag ze swiadcct wa Iiomologacj L dokumentacje teelinic.”na i instrukcje urzadzen muonwwaumyclm

(lodlil kowo.

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczanego Samochodu az (10 momentu jego protokolarnego

przekmz.m ia Zainiiwiiijaeeniu w miejscu dostawy. Wykoi;iwca jest z)bo\y!zaI1\ zabezpieczyć Samochl%d ma
czas jego przeehowwaiua i pl/ewo/u. Ryzyko ulraiy lub uszkodzenia Samochodu przechodzi lin

Zamnawiaeego po dokonaniti jego wydamiit i podpisaniu protokolu t>dhioni przez Strony.

6. Smmnochod zostanie odebrany pr/cz Zamaw iijaccgo w miejscu d stawy. w skazanym zgodn;c z tir. I
Rejestracja pojmzdu mastapi zgodnie z art. 73 ust. I ustawy z dnia 20 czerwca I Q47 r. Praw ° ° rncnt”

tbogowyin (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). zwana dalej — Prawo o ruchu drogowym.

7. Z czynności odbioru zostanie sporzadzony protokół odbioru, okreslajacy zgodność Samochodu z waruitkaimmi

Linowy. w tym ze spec tikacia techniczna (protokól odbioru). Protokół odbioru zosta:mie podpisaiiy przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

W prz rxudku twierdzenia przez Ziuimiawiajacego prz\ odbiorze n iezgodno—c: / umowa Samwiciiodt,. a w
szczegól iiosc i mtme,goditosci ze spec tikaca tecltmticzrma lub braku dokurnentow W\ mie:iioit c1i w asi. 4
powyzej limb uszkodzeri takiego Samochodu lub niesprawności technicioo—uzylkowej pojazdu lub jeeo
ezcsei. tostami ie to stwierdzone odpowiednim tipi sem w protokole odbioru. Zamaw iając mok wowuzis

odmmuw ie odbioru wadliwego Samochodu. Wykonawca jest zobow azany in swój kosz.i i ryzyko do
wymiany Saniocliodu na wotny od wad, w terminie 7 dni roboczych od dna powiadomienia Wykonawcy °

ztislnialycli okolicznościach odmowy odbioru. Termin dostawy Saomoebodu wolnego od wad nic mok byc
pó2niejszy jak określony Xv ust. I

9. Odnowi przez Zainawiajacego odbioru Samochodu do chwili dostarczenia przez Wykonawcę Samochodu
wolnego oml wad zgodnego z U nwwa nie będzie traktowana jako pozostawanie w zwłoce w odbiorze
SimiflOc liodu.
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IQ. lermiiwiii realizacji L iiiowy jest dzień „odpisania protokołu odbioru Samochodu pucz StR103 bez

nhtrzezeli. I”ioiokiil o(lbiorii „ino I pod:tiwc (10 wytawienia przez Wyk mawce kiktury VAT.

I - „rawo własności S;iiiiochodu przuilyie na Z;iinawi:ijacego po dokonaniu ego odbioru i podpisaniu Irzz
Strony protokołti odbioru bez zastrzezeń.

5.

OSOBY O[)l”OWILUZIALNŁ ZA Rl:ALIZACJL UMOWY

I. Ze strony ZflhI iwiajacego osokI do kĘIiILiktó\4 0131 0dpt)we(lzIahlia ni realizacje umowy bedzie:
lei

2. Ze strony \\ykoii:iwcy osoba do koiit:iktóu tniz odpowiedzialna za realizauc urno yy bedz:e:
lei

e—unii”:

3. Zniiaini osob \yyfuieiIioilyeIi w ust. I lub ut. 2 wy,uaga loinlonmlwanla dmpiei strility, ZIniaWL taka nie
sianowi ZifliiiflY llt)5l.liiowieii Umowy.

6.

KARY UMOWNE

W przypadku oponieuiii W tenninic (lostaw y Siiinochodu piyeknicziijucego 3 dni robocze w stosunku (Lo
term ilu okrcśione(Lo W 4 usL I urnowy. Wykonawca zaplaci Zwiawiajaceinu kare w wysokości O
wimflt,ści hm”uito niedosiirczoiiego Saili(icliOdu ?:i każdy rozpoczety dzień opciznien ni, uje WiecUj jednak nit
20” w:irtośc li putto rzedm 10W Li ulowy.

2. W przypadku opóhiienia W dostarczeniu Saimiocliodu wolnego od wad, w terniinie o którym ulowa w S 4

tli. umowy Wykonawca zaplaci kare umo na w wysokości O,5” ceny brutto Samnochtidu za kaidy

rozpoczci (ł/len opo/niennu nie wiece cdmiik ni, 2O wanosci bruuw przedmiotu umowy.

3 W przypadku opóźnienia w usunieciu wad, uszkodzeń twierdzonycli w okrcie gwarancji Wykouiaw cit
i:iphici Ziim:iw ialaccnltm kirme umow na w w yokoścj O. I % wanoci brutto Satiiu”chodu za każdy rO/pocieh

dzień opt”nieniit.

4. \k puy1yadku otistiptenia od uint>wy Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Wykonawca zapłaci

Z;tmaw iiijaceuiiui kare uinown w wysokosc i I „% wartości bruilo przedmiotu umowy.

5. Zaplat:t kar umownych ue p0/biwii Zaiiiiiwtajacego nmżliwości dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokose zastrzeżonych kar umownych na ncsadach ogólnych.

(_ Zapłata kar umownych nastapi wedlug uznania Zanntwiajacego w drodze potracenia kwoty kary tmniowuci z
kwoty wynagrodzenia pt”zyslugujacego Wykonawcy za realizacje Umowy albo w drodze zapłaty przez
Wykoi]awee kwoty kary w tertiimnie 21 tiiti od (lilia otrzymania noty ObcU!żeniowej.

* 7.
GWARANCJA. REROJMIA I SIRWLS

I . k ykonawca oswiiidci”:i. ze Samochod hedz ic kihrycznie nowy. produkcii z roku 2014. u ykonauiy zgodnie z
obowiizujacmi iuu,r,ulamni, wolny od wad. w iy iii wad konstrukcyjny ch. makrmion ych. wy koo,w czyci i
prawnych. ponadto spelnia warunki. o jak cli nowa w ustaw ie Prawo o ruchu drogow mn I przepiscli
wyko mmawczycli.

2. S;tiiiticltod posiada gwarailcje:

I ) silnik i pcdzespoi3 mechaniczni” poj;izthn oraz dodatkowe wyposażenie — iuiieshjcy/hal

2) powłoka lakiernicza — nuiesiecy lat

3) perthracja nadwozia — nnesiccy”lat a4) naprawy techniczne miesięcy;lal

3. Bieg ternunu gwai”wiej i Sauiuocbodu rozpoczyna sic z rlniemii podpisami a protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
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4. Wykonawca Zup nia ])L”Jpliitny seiwkgwaniiieyjny Suitnoeliodu, na nisuul;ieh przewidzianych przez
producenta tia terenie tri. ŁOJ/i.

5. Wykonawca udzielut Zuitnawiajaceinu rekojmi rui Samochód, zgodnie z przepisami lKodek.su cywilnego.
lentrin dochodzenia mszczeti Z tytulu rekojini rozpoczynut bieg od dnia podpisania przez Strony piotokolu
odbioru bez zastrzeżeń.

8.
kl lLxMAcJI:

Reklamacje jakociowc nh)WL hye zgłaszane W cah ni okresie gwarancji, włacziiie Z okresem wyirikuljac\ in Z

prz.edlzenia Lego okresu.

2. ykonutwci zobowiuLzuje sic na włuiny koszt dokonać naprawy lub wyrn niny cztnct w Saniocitodzie
Iiediieyin przeJm it>tcm U nowy (czesei wraz z kosztain robocizny) uznanych za wad] we zgodnie z
posluinowicniaini przcdstauionynu w wimilkuich gwuLranui. Naprawy będa t]okoiiywane w terminie 14 dn
od dnia zgloszenia uszkodzenia i dostarczenia pojazdu przez. Zamawiajacego do ASO. Jeżeli Samochód nie
nioze poruszac sic suttiiodzielnie, zustiurie on dostarczony tło ASO na własny koszt i ryzyko przez
Wykotiawce w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia W uzasadnionych przypadkach
(niezuilezriycli od Wykonawcy) Strony noga uzgodnić inny lenn in wykonania naprawy, co powi ino być
potwierdzone piseniri ie w Ksiazce gwulnincyttiei pazdu.

3. \\ przypadku sdy nuniruiw nie bedzie mogła być w\ konana w lenninie wskaanym w ust. 2 lub cz.is
niipr;iwy ulegnie przed luzeniu w tosunku (10 terui:nu wskazanego powyżej. Wykonawca zolMflytałuJC sic w

iermitiic do 3 tltri roboczych od zgłoszenia uszkodzeti:ui i dostarczenia pojazdu do ASO. dostarczyć na c/a
iiapraw\ Samochód zastupc/y. wolny od wad, co najtnn ej nałezacy do tego samego segmentu suiniticliodon

ib i )W ch

4. Po uplywie 14 dniowego lerminti, O któn tir inow 1 W ust. 2. Zainawiajacemu przysluguje prawo naliczenia
kary umownej w wysokic i 0,5% cci ty bru lo wad] iwie działaj ucego Sa inochodu, którego dotyczy napraw a
za każdy rozpoczgty dzien opóźnienia naprawy w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy na czas
napraWy Sannwhodu z;istpczego. co najmniej należuicego (10 tego samego segmentu saurochodow
osobowych. Wysokosć kary określone1 w zdaniu pierwszym nic noże wynieśc wiecej niż 109 ogólne
wuirioci brutto przedmiotu Urnowy.

W razie zniszczenia lub zgubienia tłok Linieniu waranc\j nego Zaniuiwiajac% nie traci uprawnieli / tytułu

gwanincj i. jeżeł i wykazc za potnocu: litrieco dowodu — w szczegolności Umowy — sinienie zobtiwiazan la
z tytułu gwarancji.

OOSTĄI1IŁN]ŁOI) UMO%Y

Zati]aWiutjacy noże odst;ipić od unłow\ bez wyznaczania dodaikowego terminu w przypadku je/cli zajdzie

przyn;ijinniej jedna z ni/ej wymienionych okoliczności:

(„późn ienie w realizacji dostawy Samochodu w stosunku tio terminu określonego w * 4 ust.
1iizekniezy 20 dni

2) jezeł i opóźnienie w dostarczeniu Santoełtodu wolnego od wad. o którym nowa w nowa w 4 ust. S
unii iwy puck r tezy 20 (tli

3) cieli stwierdzone pri odbiorze ustctk i unie triozliwiaja wykonanie I )mou V / przyczyn ]czacycli po
stronie W\ konawcy. jeżeli Wykonawc;r odniaw ta dostarczenia Samochodu wolnego od wad.

2. Odstapienie od umowy może nuistapic w terminie 30 dni od dnia. w klóiytn Zamawiajacy pouział
wiadśiiiiitc o okolieziio”ci uzasadni ljacei odstapienie.

3. C)dstapienie od Utirowy wyinagut zachowania tbrniy piseilinej poi.1 tygo!”em nieważności oraz podatna

przyczyny odstapierna.
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ROZSTRZY( „ANIE SPORÓW
\ zeIkie spory iuowice wynikiuić podczas icaIizaii Urnowy. których Strony nic hcthL w stanic ozwzać W

51M,soh Lhodowy, zostan;i iOZstI7ĘnIc(C przez Sail powszechny wiaściwy dla siedzi by Zinawiajacego.

* II.
POSTANOWUNIA KOJCOWI.

I Dnkonaiiic przez Wykowiwce przeniesienia zarwno w całości. jak cześci praw lub ohowiazków
wynikaacycti z i.!niowy na osobe trzecia. w i in także cesji wier;ylcinoci pknicznych pr/ysIuuujac\ uh
\k ykoniwcy Z fl LUtu real izacj I Uinow V. W3 main, uprzedniej zĘotly Zaniawiajacego, w\l;u.onej W lonn W

isenmtj pod rysorem niCWaZnOici.

2. Wszelkie powiiidornicnit ywmzine z reali /Icia uminyy hed dokonywane pisemnie lub droga mailow a.

3. WzcIkie zinian niiiicjszej umowy w\ flhWiIi aneksu w Ibrmie pisemnej. pod rygorem n;CWażIHIici.

4. Unm c poriatlzoiio w rzcch je(liwlliyIlliac\ cli egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zaniawiajacco oiz.
jeden dla Wykonawcy.

Zahicz” iiki:

Zalacznik Nr I — ecylikacja techniczni po;i;.du;

Zalacznik Nr 2 — opis pucdnnotu ziiwowieiliw

Ziuh.czimik Nr . — olerla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
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