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Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy 

 

 

UMOWA 

 

 

Zawarta w dniu …………… w  Pleszewie pomiędzy: 

 

Powiatem Pleszewskim 

ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 

NIP 6080091886 

reprezentowanym przez  

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, z siedzibą w Pleszewie, 

ul. Kazimierza Wielkiego 7b,  63- 300 Pleszew 

      zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

1. p. Grażyna Kaczmarek- Dyrektor 

2. p. Roman Hajdasz – Główny Księgowy   

 

a 

 ……………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………. 

zwanym w dalszym ciągu „ Wykonawcą ” 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 tys. 

euro na „ Dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych (w tym jednej osoby  na wózku inwalidzkim ) rok produkcji 2020/2021” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§  1 

 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie  do wykonania zadania pn: 

 „Dostawa samochodu 9–cio osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim) rok produkcji ………….”  

 

2.Na przedmiotowe zadanie składa się: 

samochód 9-cio osobowy marka, typ, model ……………… wyposażony w silnik ……….KM  

o poj. ……..cm3 

…………………………………………………… posiadający homologację auta osobowego 

przystosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na wózku 

inwalidzkim )  oraz wyposażenie i szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zgodne 

z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofertą 

Wykonawcy. 

 

3.Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód 9-cio osobowy fabrycznie nowy  

z udokumentowanym ….. rokiem produkcji oraz dokumentacją techniczną i wymaganą 

dokumentacją do rejestracji pojazdu. 
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4. Dostawca oświadcza, że wymieniony w punkcie 2 samochód nie jest obciążony prawami 

osób trzecich i jest fabrycznie nowy. 

 

§  2 

 

 1. Termin dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego  ustala się na dzień: 

…………………………………r.. 

 

§  3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

 

1.Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia w niżej podanych okresach: 

a) gwarancji mechanicznej na …… miesiące bez limitu kilometrów 

b) na perforację karoserii ………lat 

c) na powłoki lakiernicze-  …… miesięcy 

2.Określenia szczegółowych warunków gwarancji, które zostaną zawarte w książce 

gwarancyjnej. 

3.Przekazania Zamawiającemu niżej wymienionej dokumentacji: 

a) książka gwarancyjna pojazdu, 

b)instrukcja obsługi pojazdu, 

c) dokumenty umożliwiające właściwą rejestrację pojazdu, 

d) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. 

4. Nieodpłatnego przeszkolenia użytkowników obecnych przy odbiorze przedmiotu umowy    

w zakresie użytkowania , obsługi i eksploatacji pojazdu. 

5.Nieodpłatnych napraw w okresie trwania gwarancji nie spowodowanych z winy 

Zamawiającego oraz na zasadach ujętych w książce gwarancyjnej pojazdu. 

6. Udzielania porad i informacji technicznych w zakresie eksploatacji i napraw pojazdu. 

   

§  4 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.Zapłaty kwoty za przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2.Przestrzegania zasad eksploatacji i użytkowania pojazdu na zasadach określonych przez 

wykonawcę w karcie i książce gwarancyjnej pojazdu. 

 

 

§  5 

 

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy kwotę: 

1) wartość netto …………. 

słownie: 

2)wysokość podatku VAT (23%) ……..  

      słownie: 

3)wartość brutto do zapłaty:…………. 

słownie: 

2.Warunki płatności: 

a) Zapłata  nastąpi w ciągu  ……..dni od daty otrzymania faktury, na konto   

    bankowe Wykonawcy: ………………………………………………………….., 

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tego tytułu 

na osoby trzecie. 
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§  6 

 

1. Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu 

zdawczo- odbiorczego. 

2.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem , aż do czasu usunięcia wad. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w ciągu siedmiu dni roboczych od 

daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru dostawy w zakresie uprzednio zakwestionowanym 

jako wadliwym. 

 

                                                                         § 7  

 

1. Strony postanawiają , ze obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne . 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w terminie dotyczącym przystąpienia do usuwania wad i usterek wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki , 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbiorowych , po uprzednio zgłoszonej gotowości 

na piśmie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

 

      § 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, 

3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie 

 

§ 9 

 

1. Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie 

natychmiastowym z powodu: 

1) naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego . 

 

      § 10 

 

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 
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jest Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

      § 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu Postępowania 

Cywilnego  

oraz  

- treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

- treść oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne, w wyniku 

którego zawarto niniejszą umowę. 

      

 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§  12 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§  13 

 

Umowa została zawarta w …………………… jednobrzmiących egzemplarzach, ………… dla 

Wykonawcy i ……… dla Zamawiającego 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA  

 

 

 

........................................                                           ............................................. 

 

 

 


