
Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Umowa nr.............(wzór) 

zawarta w dniu ………….. 2020r. w Baszkowie pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Baszków 112,  63-760 Zduny, NIP:  621-15-10-557 

reprezentowanym przez: 

Dionizego Waszczuka – Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………………..…………………………, zwanym dalej "Wykonawcą", 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim, zwany 

dalej samochodem. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy 

samochód szczegółowo określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 

oraz ofercie Wykonawcy z dnia………… 

3. Dostarczany samochód winien być fabrycznie nowy, nie używany, nie poddawany żadnym 

naprawom i posiadać pełną dokumentację w języku polskim. Wykonawca wyda Zamawiającemu 

dokumenty niezbędne do użytkowania samochodu i jego zarejestrowania we właściwym organie, 

które dotyczą samochodu, przede wszystkim kartę pojazdu, homologację i instrukcję obsługi. 

4. Wykonawca oświadcza, iż samochód posiada homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz że samochód 

spełnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin. 

5. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub faksem) 

gotowość do dostarczenia samochodu. 

§ 2. 

Dostawa 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy samochodu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30/12/2020 . 

 

 

 

 



§ 3. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne samochodu. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne samochodu. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność właściwości i 

funkcjonowania samochodu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że samochód dostarczony w ramach Umowy jest wolny 

od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz, że nie mają do niego żadnych praw osoby trzecie, a 

ponadto samochód nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy 

egzekucyjnego. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w samochodzie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie 

inne wady fizyczne samochodu powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. 

 

§4 

Postanowienia Gwarancyjne 

 

1. Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……….. 

miesięcy lub limit ……………. kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez 

wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne.  

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu 

osobowego przez obydwie strony umowy.  

3. Na samochód zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna z datą rozpoczęcia 

gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu. 

4. Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi 

napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych na terenie całego kraju.  

5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

§ 5. 

Przedstawiciele Stron 

 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest ………………………………………………………………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………….............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 6. 

Cena 

 

1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy strony ustalają na cenę ryczałtową w 

wysokości: ………………….. zł. brutto (słownie: …………………………………………………………………….złotych 

gr), w tym VAT ………. Zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………….). 

2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w 

zakresie opisanym w § 1 i strony niniejszej umowy nie mogą jej zmienić. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na ………………..……….. . 

4. Faktura może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego. 

5. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto 

Wykonawcy podane na fakturze. 

6. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

8. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, 

zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po 

otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

9. W przypadku nieterminowej zapłaty za fakturę, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1; 

2) opóźnienie w dostawie samochodu w terminie, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,2% 

wartości samochodu brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego 

wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary. 

4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną 

mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

§ 8. 

Zmiany Umowy 

 

1. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne warunki realizacji 

zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i ofercie. 



2. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przewidział w ogłoszeniu zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określił następujące warunki takich 

zmian: 

1) zmiana terminu dostawy może nastąpić tylko w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na 

etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;  

b) działania tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie, strajki, bunty) mające bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, 

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

3) polepszenia parametrów technicznych dostawy; 

4) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków; 

5) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zarówno po stronie wykonawcy jak i 

zamawiającego, 

3. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okolicznościach 

wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy oraz w przepisach art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy. 

 

 

§ 9. 

Odstąpienie i Wypowiedzenie 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto prawo do wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach: 

a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

b) gdy wobec Wykonawcy otwarto postępowanie upadłościowe, układowe; 

c) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami § l umowy lub załącznika nr l do 

niniejszej umowy, 

d) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2, a opóźnienie przekroczy 21 dni 

kalendarzowych. 

2. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 10. 

Postanowienia Końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SIWZ, złożona oferta, 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygał będzie właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego sąd powszechny 

 

 



4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                              WYKONAWCA: 

 

 


