
Wzór umowy załącznik nr 3 

Umowa nr ………………… 

 

zawarta w dniu …………….. w Szczecinie 

pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 

Szczecińskiej”, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin,  

reprezentowanym przez Dyrektora Małgorzatę Jasińską 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

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

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

 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego pojazdu do przewozu 

osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu 

Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie, 

zwanego dalej „pojazdem”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Szczegółowy opis 

pojazdu oraz jego wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Pojazd powinien być dostarczony i wydany Zamawiającemu w terminie do 15 grudnia      

2020 r. w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Szczecin. 

Pojazd zostanie dostarczony Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy kwotę brutto 

……………. zł. 

2. Kwota określona w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem  przedmiotu 

umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Szczecin, w tym 

koszty przystosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z 

wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, oraz prowizje 

i inne opłaty, a także wszelkie upusty i rabaty udzielone Zamawiającemu. 

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać następujące dane: 

NABYWCA: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin 

NIP: 851-030-94-10 

PŁATNIK: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  

ul. E. Romera 21 – 29, 71 – 246 Szczecin. 
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4. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w 

terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, bez względu na termin wskazany  

na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia 

dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy powinien być wydany w stanie kompletnym, 

gotowy do jazdy, oraz spełniać wszelkie wymogi określone w SIWZ oraz opisie 

szczegółowym pojazdu i jego wyposażenia, załączonym do oferty Wykonawcy. 

 

§ 4 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję i rękojmię na pojazd będący przedmiotem 

niniejszej umowy: 

a) okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd 24 miesiące, 

b) okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy ……………miesięcy, 

c) okres gwarancji i rękojmi na zabezpieczenie antykorozyjne blach nadwozia 

…………miesięcy. 

d) Przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km. 

Okres gwarancji liczony jest od dnia ostatecznego odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 

§ 5 

1. Odbiór pojazdu przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –    

odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

2. Jeżeli przy odbiorze samochodu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić 

odbioru tego pojazdu oraz żądać dostarczenia pojazdu wolnego od wad lub żądać usunięcia 

wad, wyznaczając na to odpowiedni termin. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może żądać 

usunięcia wad w terminie 7 dni. W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z takim 

żądaniem więcej niż 3 razy (niezależnie od tego, czy żądanie dotyczy usunięcia tej samej 

wady, czy różnych wad), Zamawiający może żądać dostarczenia w terminie 60 dni innego 

pojazdu, wolnego od wad, spełniającego wymogi określone w SIWZ i załączniku do 

niniejszej umowy, chyba że wady są nieistotne. Na potrzeby niniejszej umowy za wady 

nieistotne uważa się takie wady, które nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy samochodem 

i znajdujących się w nim osób, jeśli koszt ich usunięcia według cen autoryzowanego serwisu 

nie przekracza kwoty 2 000 zł brutto. 

4. Strony ustalają, że Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub dostarczenia 

samochodu wolnego od wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności, jeżeli pojazd wolny od wad nie 

zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu 14 dni od upływu terminów, określonych  

zgodnie z ust. 2, ust. 3 lub §1 ust.2 niniejszej umowy. 

6. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 5, 

Wykonawca w terminie 30 dni zwróci Zamawiającemu kwotę określoną w § 2 ust. 1 

powiększoną o naliczone kary umowne. Po dokonaniu wpłaty przez Wykonawcę, 

Zamawiający może w trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zakupić inny 
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pojazd, a Wykonawcy oddać pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Zamawiającego z pojazdu 

będącego przedmiotem niniejszej umowy do czasu zakupienia przez Zamawiającego innego 

samochodu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia zwrotu ceny, zgodnie ze zdaniem 

pierwszym niniejszego ustępu 

7. Niezależnie od postanowień ust. 3, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu nieodpłatnie 

pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż dla pojazdu będącego przedmiotem 

niniejszej umowy na czas trwania napraw gwarancyjnych pojazdu, które wystąpią w okresie 

trwania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, jeżeli naprawa trwać będzie powyżej 8 

godzin. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, 

Zamawiający ma prawo wynająć pojazd zastępczy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do zastępczego usunięcia wad pojazdu 

na koszt Wykonawcy w autoryzowanym serwisie prowadzonym przez osoby trzecie, w 

przypadku gdy Wykonawca wad tych nie usunie pomimo upływu 14 dni od terminów 

wyznaczonych na ich usunięcie zgodnie z ust. 2 i ust.3. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach                

i wysokościach: 

a) z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto za pojazd, 

określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wydaniu 

pojazdu Zamawiającemu, 

b) w przypadku ujawnienia wad pojazdu przy jego odbiorze, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. a) za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu wydania pojazdu, określonego                   

w §1 ust. 2 do czasu usunięcia wad lub dostarczenia pojazdu wolnego od wad, zgodnie 

§5 ust. 2 umowy, 

c) w przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 50% kary określonej w ust. 1 lit. a) za każdy rozpoczęty 

dzień w okresie od postawienia pojazdu do dyspozycji Wykonawcy w celu usunięcia 

wad, do dnia postawienia pojazdu do dyspozycji Zamawiającego po usunięciu wad, w 

tym także po wykonaniu zastępczym, o którym mowa w §5 ust. 8, 

d) niezależnie od powyższych kar, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

określonej w §2 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w 

innych przypadkach niż wymienione w ust. 1, oraz odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych. 

 

§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
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2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie istotnych zmian postanowień 

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

Wykonawcy. 

3. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku  gdy wystąpią obiektywne, 

niezależne od woli strony umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 dopuszcza się dokonanie zmian postanowień niniejszej 

umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

5. Za zmiany nieistotne należy rozumieć takie zmiany, o których wiedza na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpływałaby ani na krąg podmiotów 

ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych umową, maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

§ 10 

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie 

określonych w ww. ustawie. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron niniejszej umowy. 

 

 

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

         podpis Zamawiającego                                                                                                  podpis Wykonawcy 

 


