Projekt umowy
zwarta w dniu …………….. w Krakowie pomiędzy:
Balet Cracovia Danza, Plac na Groblach 7, 30- 101 Kraków, NIP……………, którą reprezentuje
Dyrektor Generalny i Artystyczny – Romana Maciuk- Angel zwaną dalej Kupującym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..,którą reprezentuje
………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej Sprzedawcą,
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie 1 sztuki fabrycznie nowego lub nie starszego
niż 1 rok samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym, wyposażonego w
akumulator
trakcyjny,
samochodu
marki
……………………………………………………….……………………………………………
…………………, zgodnych ze złożoną ofertą przez Sprzedawcę oraz opisem przedmiotu
zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących
integralną część niniejszej umowy.
2. Zasięg minimalny w cyklu NEDC (New European Driving Cycle) pojazdu, o którym mowa w
ust. 1 wynosi ……………km.
§2
Sprzedawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1, spełnia wymagania zasadnicze dla
pojazdów, określone przepisami prawa.
§3
Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do 30
listopada 2019 r. od dnia podpisania umowy.
§4
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami do

siedziby Balet Cracovia Danza, Plac na Groblach 7, 30- 101 Kraków.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Kupującego, z udziałem przedstawicieli
Sprzedawcy i Kupującego, po sprawdzeniu i uruchomieniu samochodu. Sporządzony zostanie
na tę okoliczność protokół podpisany przez przedstawicieli Stron.
3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie określonych w § 1 niniejszej
umowy właściwości, wymagań i parametrów technicznych samochodu.
4. Sprzedawca powiadomi Kupującego o planowanym terminie przekazania samochodu, z
wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych.
5. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Sprzedawcę i na jego koszt
przegląd „zerowy”, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej samochodu.
6. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi ze
Sprzedawcy na Kupującego z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru oraz
fizycznego wydania samochodu Kupującemu.
§5

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedmiot umowy opisany w § 1, cenę w kwocie brutto
…………………………..zł (słownie złotych: ………………………………………………….),
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto
wskazane w fakturze.
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje cenę samochodów wraz z wyposażeniem, koszty dostawy,
koszty napraw gwarancyjnych oraz wszelkie inne koszty, podatki i opłaty związane z realizacją
zamówienia.
Faktura powinna być wystawione na Nabywcę: Balet Cracovia Danza, Plac na Groblach 7, 30- 101
Kraków, NIP: 676-23-28-937 Odbiorcą faktury – płatnikiem będzie Balet - Kupujący nie udziela
zaliczek.
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§6
Na opisany w § 1 przedmiot umowy Sprzedawca udziela gwarancji:
1) Standardowe elementy samochodu - na minimum 3 lata lub 100 000 km
2) Elementy napędu elektrycznego - na minimum 5 lat lub 100 000 km
3) Pojemność akumulatora trakcyjnego - na minimum …….. lat lub ……………. km
4) Perforację karoserii – na minimum 10 lat bez limitu kilometrów
Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Kupującego protokołu odbioru.
W okresie gwarancji, w razie konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej, Sprzedawca zapewni
Kupującemu nieodpłatnie samochód zastępczy o parametrach równorzędnych z przedmiotem
zamówienia.
Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej, która zostanie wydana w dniu
podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§7
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, w
wysokości 10% ceny brutto określonej w § 5 umowy,
2) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 5
umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) zwłoki za dostarczenie samochodu zastępczego o parametrach równorzędnych z przedmiotem
zamówienia, w przypadku określonym w § 6 ust. 3, w wysokości 300,00 zł brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Kupującemu, niezależnie od kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Sprzedawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z ceny za dostarczony przedmiot
umowy.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd
w Krakowie.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze
Stron.
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