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U M O W A  Nr 1/ 2012 

 

 

 

w Więcborku w dniu .......................... r. pomiędzy: 

 

Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Wielofunkcyjną w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy  

reprezentowanym przez: 

1. Beatę Lida – dyrektora POWW 

2. Ewę Tomasz – główną księgową 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

..................................................................................................................................... z siedzibą w 

.......................................... przy ul. ............................................, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym w ............................................ Sądzie Gospodarczym ................ Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr ...................,  

reprezentowanym przez …………………….., 

lub 

...................................................................... zam. w .............................. przy 

ul. ..............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ......., 

prowadzonej przez ...................................  w .........................................., działającym jako 

......................................................... z siedzibą w ........................................ przy 

ul. ......................................,  

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego fabrycznie nowego  

samochodu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jednego 

fabrycznie nowego (wyprodukowanego w 2011/2012 roku) samochodu osobowego marki 

………., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z zestawieniem 

wymaganych Parametrów technicznych i warunków gwarancji, opisanych szczegółowo 

w ofercie Wykonawcy, która wraz ze Specyfikacją stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, wolny od wad 

prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście lub/i przy pomocy podwykonawców. 

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców: 

1) podwykonawca .............................................................. wykona przedmiot zamówienia 

w części ........................................................  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące 

realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 2 

CENA  UMOWY   

1. Cena brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi ………………….. zł 

(słownie: …………………………….). 

2. Cena o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom.  

3. Wszystkie koszty związane z cłem, opłatami, dostawą auta do Zamawiającego, podatkami 

obowiązującymi na terenie Polski  oraz wszelkimi innymi wydatkami związanymi z 

przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

WARUNKI  PŁATNOŚCI   
 

1. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia 

otrzymania faktury. Podstawą zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura z załączonym 

protokołem zdawczo-odbiorczym, potwierdzającym zgodność stanu faktycznego 

z warunkami określonymi w SIWZ.  

2. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

4. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (np. cesja wierzytelności 

i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) 

może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej – pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 4 

 

DOSTAWA  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie do dnia 27 kwietnia 

2012 roku. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy z 2-dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

Wielofunkcyjna w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy, Aleja 600-lecia 9, 89-410 

Więcbork. 

4. Z czynności dostawy przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, 

podpisany przez obie Strony umowy. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będą:  Beata Lida, Ewa Tomasz. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych 

dostarczonych przez Zamawiającego samochodu osobowego, w celu zbadania zgodności z 

wymaganymi Parametrami technicznymi określonymi w SIWZ (wg. załącznika nr 4 do 

SIWZ) oraz w złożonej ofercie. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery 

fabryczne samochodów: nadwozia oraz silnika. 

6. Samochód osobowy, który nie spełni warunków odbioru w zakresie jakości i/lub zgodności  

z parametrami, o których mowa w ust. 5, zostanie wymieniony na nowy wolny od wad i /lub 
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zgodny z parametrami, w terminie 7 dni roboczych od pierwotnej daty odbioru. Koszt 

wymiany pokrywa Wykonawca.  

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy: 

1) instrukcję obsługi w języku polskim; 

2) karty gwarancyjne;  

3) komplet kluczyków; 

4) wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego; 

5) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski; 

6) niezbędną dokumentację techniczną w tym min. książkę pojazdu i świadectwo 

homologacji samochodu. 

 

§ 5 

 

GWARANCJA 

   

1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na przedmiot umowy: 

  -  mechanicznej ............... miesięcy (min. 24 miesięcy), 

 -  lakierniczej ................. miesięcy (min. 24 miesięcy), 

 -  perforacyjnej ................ miesięcy (min. 96 miesięcy), 

 która biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 

4 umowy. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, 

jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi. 

3. Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami 

technicznymi pracę dostarczonego samochodu, naprawiając je w ciągu 3 dni roboczych, 

licząc od dnia dostarczenia pojazdu do autoryzowanego serwisu. Termin podlega wydłużeniu 

jeśli dostępność części jest w danej chwili ograniczona z winy importera.  

4. W przypadku nieudostępnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, w sytuacji o której 

mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do zorganizowania transportu zastępczego we 

własnym zakresie, przy czym jego kosztami zostanie obciążony Wykonawca. 

5. Gwarancja na samochód jest na okres 2 lat i nie podlega wydłużaniu. 

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wadliwego samochodu, samochód wolny od wad lub dokonał istotnej naprawy 

samochodu, termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia samochodu wolnego od wad lub zwrócenia samochodu naprawionego. Jeżeli 

Wykonawca w wykonaniu obowiązków z gwarancji wymienił w samochodzie część, zdanie 

powyższe stosuje się odpowiednio do tej części.  

7. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić 

o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę. 

8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 

z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

9. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona bezpłatnie. 

10. Serwis gwarancyjny, zlokalizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

świadczy: .................................................................................... 
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11. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji, 

a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają 

zapisy zawarte w niniejszej umowie. 

 

 

§ 6 

 

KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy poza 

terminy określone w § 4 ust. 1 lub/i § 4 ust. 6 umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary 

umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł za 

pojazd. 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny  

brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy, 

określonej w § 2 ust. 1 umowy.  

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy, 

określonej w § 2 ust. 1 umowy.  

5. W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający 

ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron, 

wyrażoną w formie aneksu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych  

w niniejszej umowie.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe   

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 


