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UMOWA Nr ......................./2015 
 

zawarta w dniu ...................................... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin 
NIP: 852-21-17-662 
 Regon : 001073923 
reprezentowaną przez Pana Ryszarda Budzisza - Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
NIP: ……………………….. 
REGON: …………………… 
reprezentowaną/ym przez : 
……………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej         
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień 
publicznych, w trybie przetargu  nieograniczonego, na „Dostawę samochodu osobowego 
typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą 
do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.”  
przeprowadzonego zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 
811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) została zawarta umowa następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy „Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego                          
do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach 
inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.” zwanego dalej „ samochodem ” 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zwanej dalej „ SIWZ” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

2.Załącznikiem do niniejszej umowy jest SIWZ wraz z ofertą Wykonawcy opisem 
parametrów technicznych samochodu, potwierdzających zgodność co do rodzaju, 
wyposażenia i wymagań określonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności na Zamawiającego i wydania 
fabrycznie nowego samochodu osobowego marki………………………. model……………... 
rok produkcji………….. stanowiącego własność Wykonawcy a Zamawiający zobowiązuje 
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się samochód odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę określoną w §4 ust.1. 

§2 
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy  

1.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
2.Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową,                         
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                            
z przedmiotem zamówienia.  

§3 
Odbiór i dostawa  

1.Wykonawca zobowiązuje się wydać Samochód Zamawiającemu w terminie                            
do 23.12.2015r. w miejscu siedziby Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej Dom 
Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy kompletnej dokumentacji 
sporządzonej w języku polskim, zawierającej:  
1) kartę pojazdu, 
2) zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu, 
3) kartę gwarancyjną pojazdu oraz wykaz ASO, które są uprawnione do wykonania napraw 
oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym,   
4) instrukcje obsługi pojazdu wyposażenia, 
5) wyciąg ze świadectw homologacji pojazdu,    
6) decyzje UDT dopuszczającą urządzenia mechaniczne do eksploatacji. 
3.Samochód będący przedmiotem niniejszej umowy powinien być wydany w stanie 
kompletnym, gotowym do jazdy, spełniać wszelkie wymogi określone w SIWZ. 
4.Odbiór samochodu przez Zamawiającego nastąpi na podstawie końcowego protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia bez wad i usterek podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli obu Stron.  

§4 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

1.Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodny ze złożoną ofertą 
przetargową wynosi:  
netto      …………………….zł  
brutto    …………………….zł łącznie z podatkiem Vat  
2.Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu 
umowy, zgodnie z wymogami określonymi  w SIWZ, oraz prowizje i inne opłaty, a także 
wszelkie upusty i rabaty udzielone Zamawiającemu. 
3. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę       
po zrealizowaniu przedmiotu umowy.  
4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca 
ma obowiązek załączyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek 
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zobowiązań wynikających z zawarcia umowy z tymi Podwykonawcami, lub dowód zapłaty 
wszystkich należności na rzecz Podwykonawców. 
5.Strony postanawiają, że zapłata za zakupiony samochód dokonana będzie przelewem,         
na konto Wykonawcy  nr:............................................................................................................ 
w banku ..............................................................................w terminie 7 dni od dnia 
przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT bez względu na termin 
płatności na niej wskazany. 
6.Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru 
przedmiotu zamówienia bez wad i usterek.  
7.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8.Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości                 
lub w części w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu 
opóźnienia w zapłacie.  
9.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich 
należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 
10.Nie przewiduje się zaliczek na poczet Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

§5 
Warunki Gwarancji i rękojmi 

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód jest wykonany zgodnie                            
z obowiązującymi normami i jest wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, 
materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa 
szczególności w prawie o ruchu drogowym i w przepisach wydanych w jego wykonaniu.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne            
i prawne pojazdu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające                     
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, 
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i 
przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będący 
przedmiotem niniejszej umowy:  
1)Okres gwarancji i rękojmi mechanicznej liczony od dnia podpisania końcowego 
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wolnego od wad i usterek  
wynosi ……….miesięcy.  
2)Okres gwarancji i rękojmi na powłoki lakiernicze wynosi ……….miesięcy.  
3)Okres gwarancji i rękojmi na perforacje antykorozyjną wynosi  ……….miesięcy. 
4.Gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki, 
wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z przedmiotu 
zamówienia . 
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§6 
Kary Umowne 

1.W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §3 ust.1 Wykonawca zobowiązuje 
się do zapłacenia kary umownej w wysokości 2 % wartości  brutto przedmiotu umowy,                 
o której mowa w §4 ust.1 , za każdy dzień opóźnienia, a gdy opóźnienie przekroczy 7 dni 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania 
terminu dodatkowego i naliczania kary umownej w wysokości 30% wartości brutto 
przedmiotu umowy, o której mowa w §4 ust.1. W przypadku odstąpienia od umowy 
Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za opóźnienia.  
2.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia                                    
z przysługujących mu należności 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 
postępowanie likwidacyjne, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  
b) 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 ustawy ust. 1 Pzp. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047                               
i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)).  
4.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych określonych                    
w kodeksie cywilny odszkodowania w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 oraz 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

§7 
Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Postanowienia §6 niniejszej umowy nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego na 
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, gdyby kary umowne przewidziane w niniejszej 
umowie nie pokryły szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. 

§8 
Zakaz przeniesienia praw i obowiązków 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających                      
z umowy. 

§9 
Właściwość sądowa 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygały                    
w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§10 
Istotne zmiany umowy  

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści oferty,                 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział  
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych 



Znak sprawy : ZP/01/2015  
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Strona 5 z 5 
 

Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych).  
2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności 

§11 
Postanowienia Końcowe 

1.Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest : 
Pan/i  Katarzyna Kałucka 
tel. 504 265 228 w godz. 7:30-15:30 
 
2.Upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy jest: 
 
Pan/i…………………………..…………………………………. 
 
tel. ……………..……………. w godz. ………..……………….. 
 
3.W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Prawa 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej         
ze Stron . 
5. Integralną częścią umowy są: 
a) SIWZ, 
b) oferta cenowa Wykonawcy. 
 

 

 
 
..........................................................                              ..............................................................  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji                                               ( podpis Zamawiającego ) 
 wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej 
- podpis pełnomocnika wykonawców                                               
 

                                          
 

 ……………………………………. 
                                                                                                          Radca Prawny 

 
 
 
 

……………………………………. 
                                                                                                                                                        Kontrasygnata       
                                                                                                                                                         


