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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR : 272……/2017 

na dostawę 

 

Zawarta w dniu …………….. 2017 r. w Kawęczynie pomiędzy: 

Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  

 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez: 

Jana Nowaka – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 

Zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………. …………………………………… 

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

REGON ……............................, NIP ……......................., reprezentowanym/ą  przez: 

…………………….. ………………………………….., 

Zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 
 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu  1 samochodu fabrycznie nowego 

typu: bus minimum 9 osobowy (8 + kierowca) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w wersji standardowej, rok produkcji ……….., marka……………………… 

model ………………........................., numer VIN ……………………….. o parametrach 

techniczno-eksploatacyjnych zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy. Zamawiający 

zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionej ceny. Zakup jest 

realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez PEFRON w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”, przeznaczony na potrzeby 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.  

 

§ 2 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, dostarczy 

Zamawiającemu przedmiot umowy do Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn  48, 62-704 

Kawęczyn. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy przedmiotu umowy 

oraz osobach realizujących  dostawę na co najmniej dwa dni robocze przed dostawą. 

3. W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

a) instrukcję eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (instrukcja eksploatacji 

samochodu, instrukcję obsługi zawierającą m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, 

książkę przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki 

gwarancyjne pojazdu i karty gwarancyjne wyposażenia, książkę przeglądów 

serwisowych: wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, 

b) dokumenty niezbędne do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z ustawą z dn. 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.) 
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oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności świadectwa 

homologacji i certyfikaty, zaświadczenia z rozszerzonego badania technicznego, kartę 

pojazdu – w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają ich wydania. 

4. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 warunkuje 

podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy: 

a) przedmiot umowy nie spełnia wymagań Specyfikacjo Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

b) w przedmiocie umowy stwierdzono usterki w trakcie jazdy próbnej, których nie da 

się usunąć w trakcie przekazania, 

c) brak kompletnej dokumentacji przekazanego przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 3 dni dostarczy do siedziby Zamawiającego na swój koszt przedmiot 

umowy zgodny z umową i wolny od jakichkolwiek wad, czy usterek. 

7. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy lub w innym terminie ustalonym 

przez Strony zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu 

dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu. 
 

 
§ 3 

 
Nieprzekraczalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do 22.12.2017 r.  

 
§ 4 

 

1. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony i odebrany protokołem odbioru przedmiot 

umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 

przez Zamawiającego w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą. 

2.  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zostało określone ryczałtowo i 

wynosi: 

brutto: 

..................................................................................................................................... zł, 

słownie: 

………..............................................................................................................…….…zł, 

w tym: 

netto: 

....................................................................................................................................... zł, 

słownie: 

...................................................................................................................................... zł, 

podatek VAT: ........... % 

...................................................................................................................................... zł, 

słownie: 

....................................................................................................................................... zł. 

 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

4. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

przelewem w terminie  do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: 
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a) na pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów ……………..m-cy 

b) na powłokę lakierniczą - ……………..m-cy 

c) na perforację nadwozia - ……………..m-cy, 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego odbioru pojazdu przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń, w tym okres gwarancji nie może być krótszy od 

okresu gwarancji udzielanej przez producenta pojazdu. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 

usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania umowy oraz 

wad urządzeń i materiałów. 

4. Wykonawca zapewni ……… bezpłatny/e przegląd/y/ serwisowe/y od daty odbioru 

samochodu przez Zamawiającego w tym z wymianą podzespołów. 

5. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywana w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 

(ASO) wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy 

dokumentację określającą szczegółowe czynności podczas wykonywania kolejnych 

następujących po sobie przeglądów gwarancyjnych. 

6. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach 

przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych, w formie telefonicznej, faksem bądź 

za pośrednictwem poczty elektronicznej od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca 

jest zobowiązany do ich usunięcia niezwłocznie w terminie 14 dni, od chwili 

zgłoszenia usterki. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany pojazdu na nowy bez wad. 

9. W przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej auto w okresie gwarancji, 

Wykonawca zobowiązuje się do wysłania serwisu w ciągu 24-ech godzin od chwili 

powiadomienia przez Zamawiającego oraz usunięcia awarii i uruchomić auto w 

czasie do 48 godzin. 
 

§ 6 
 

 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości 

przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu 

określonego w § 3 niniejszej umowy, 

b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w wysokości 1% 

wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu 

określonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

20% wartości przedmiotu umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej określonej w ust. ppkt 

a) i b) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale 

podwykonawców: (jeżeli dotyczy) 

1) ……………………………………………………………………………………………...... 
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2) ……………………………………………………………………………………………...... 

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 

 
§ 8 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w szczególności 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które na podstawie 

przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 

c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy; 

d) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zmianę koszów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT 

zapłaconego przez Wykonawcę; 

e) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, 

2) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym 

pierwotnie terminie, 

3) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Istotne zmiany umowy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są 

tylko pod następującymi warunkami: 

a) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 1 ppkt d); 

b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie będzie możliwe z przyczyn za które strony nie odpowiadają, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.   
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2. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy 

rozstrzygane będą  w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia 

przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo Sąd powszechny. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

 

                         

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:  


