ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO ZAPROSZENIA
WZÓR UMOWY
W wyniku przeprowadzonego postępowania sektorowego o wartości poniżej progu unijnego o udzielenie
zamówienia na: zakup autobusu używanego na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.
Nr postępowania: ZP/W/4/2022, została zawarta:
Umowa nr: …………………..
Umowa została zawarta w dniu ……………. r. w Nysie pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-303
Nysa, ul. Piłsudskiego 59, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995, o kapitale
zakładowym wynoszącym 4.946.000,00 zł, posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000,
reprezentowanym przez:
Piotr Janczar – Prezes Zarządu
zwanym dalej „Kupującym”
a
……………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowana przez:
1. ………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………..
Zwanym dalej „Sprzedającym”
§1

1. Przedmiotem umowy są warunki kupna-sprzedaży autobusu używanego o cechach:
a) MARKA:
b) MODEL:
c) VIN:
d) NR REJESTRACYJNY:
e) ROK PRODUKCJI:
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 stanowi jego własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie oraz, że nie
stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym autobusu i w związku z tym nie ma
żadnych roszczeń, a strony wyłączają rękojmię za ewentualne wady fizyczne.
§2
1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości ……. zł brutto, na która
składają się: kwota netto ……………… zł plus VAT ………………………. Zł.
2. Do czasu zapłaty całości ceny autobus pozostaje własnością Sprzedającego.
§3
1. Kupujący dokona zapłaty ceny przelewem na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych
od daty zawarcia umowy.
2. Przekazanie autobusu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Kupujący potwierdzi odbiór autobusu wraz z kluczykami i dokumentami.
§4
Jeżeli zapłata całości ceny nie nastąpi w terminie określonym w § 3 ust. 1, Sprzedający uprawniony
będzie do odstąpienia od umowy.
§5
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Kupującego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§6
1. Zamawiający wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:
2. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o.
z siedzibą w 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 59,
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ze strony Zamawiającego jest Pan/i ………………., e-ma
…………………, tel. ………………...
4. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą
udostępniane innym podmiotom,
5. przekazanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy, w
przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe,
6. Wykonawcy przysługuje prawo do:
7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
9. przenoszenia danych,
10. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22531 03 00, fax 22531 03 01, e-mail:

kancelaria@uodo.gov.pl
11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyżej wskazane rozporządzenie RODO i
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz.1781).
13. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie archiwizowane przez
czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553).§ 171.
Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
Sprzedający

Kupujący

