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Załącznik nr 4 do siwz 
 

              UMOWA NR ……………( wzór ) 
 
zawarta w dniu …………………… w Szczecinie pomiędzy:  
 
Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie  
 
reprezentowanym przez: 
 
Ryszarda Budzisz  – Dyrektora 
 
 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
oraz  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
z siedzibą 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez  
 
....................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”.  
 

§1 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Domu 

Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w 

Szczecinie 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. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759). Dokumenty składające się na 

SIWZ, jak również dokumenty składające się na złożoną w tym postępowaniu ofertę 

Wykonawcy, wybraną przez Zamawiającego, zwaną dalej „Ofertą”, stanowią integralną część 

niniejszej umowy.  
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§2 

1. Samochód winien być wydany Zamawiającemu w terminie do 24.12.2010r. w miejscu 

siedziby Zamawiającego.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następującą 

cenę brutto łącznie z podatkiem Vat:  

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

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

umowy, 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 

Samochód będący przedmiotem niniejszej umowy powinien być wydany w stanie 

kompletnym, gotowym do jazdy, spełniać wszelkie wymogi określone w SIWZ oraz w opisie 

szczegółowym samochodu i jego wyposażenia, załączonym do Oferty Wykonawcy.  

 

§4 

Strony postanawiają, że zapłata za zakupiony samochód dokonana będzie przelewem, na 

konto Wykonawcy  nr:............................................................................................................ 

w banku ..............................................................................na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę po wydaniu Zamawiającemu samochodu, w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego.  

 

§5 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na samochód będący przedmiotem niniejszej 

umowy:  

a) na części i podzespoły pojazdu na 24 miesiące bez limitu kilometrów 

b) na powłoki lakiernicze 24 miesiące 

c) perforację antykorozyjną nadwozia na 96 miesięcy,  

licząc od dnia ostatecznego odbioru samochodu przez Zamawiającego.  
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§6 

1. Odbiór samochodu 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 samochodu oraz żądać dostarczenia samochodu wolnego od wad lub żądać 

usunięcia wad, wyznaczając na to odpowiedni termin.  

3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji 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 do 60 dni innego 

samochodu, 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 samochodu i 

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

nie przekracza kwoty 2.000,00 (dwa tysiące) złotych brutto.  

4. W okresie napraw gwarancyjnych wykonawca zapewni zamawiającemu samochód 

zastępczy o podobnym wyposażeniu lub równoważnym. W razie nie wykonania tego 

obowiązku zamawiający uprawniony będzie do wynajęcia samochodu zastępczego na koszt i 

ryzyko wykonawcy.  

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

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

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w wypadku, jeśli samochód wolny 

od wad nie zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu 14 dni od upływu terminów, 

określonych zgodnie z ust. 2, 3, jak również gdy wykonawca będzie pozostawał w opóźnieniu 

w wykonaniu umowy przekraczającym 7 dni od upływu terminu o którym mowa w  § 2 ust. 1 

umowy.  

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

Wykonawca w terminie 30 dni zwróci Zamawiającemu cenę określoną w § 2 ust. 2, 

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

Zamawiający w trybie zamówień publicznych zakupi inny samochód, a Wykonawcy odda 

samochód będący przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na 

nieodpłatne korzystanie przez Zamawiającego z samochodu będącego przedmiotem niniejszej 
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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.  

8. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do zastępczego usunięcia wad 

samochodu na koszt i ryzyko 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 3.  

§7 

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 samochód, 

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

Zamawiającemu;  

b) Za opóźnienie w usunięciu wad samochodu stwierdzonych przy jego odbiorze, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto 

określonej w§ 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad do czasu usunięcia wad lub dostarczenia samochodu 

wolnego od wad, zgodnie z §6 ust. 2 umowy;  

c) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w§ 2 ust. 2 umowy 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad do czasu postawienia samochodu do dyspozycji Zamawiającego po usunięciu wad; w 

tym także po wykonaniu zastępczym, o którym mowa w § 6 ust. 8.  

d) Niezależnie od powyższych kar, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10% ceny brutto, określonej w§2 ust. 2 z tytułu odstąpienia od umowy przez 

zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający żądać będzie od 

wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w przypadkach o których mowa  

w § 6 ust. 6 umowy.   

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania  

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

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

§8 

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

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  
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2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 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 warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.(art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych).  

§9 

W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 10 

Ewentualne spory między stronami powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Szczecinie.  

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.  

 
 
 
 
 
 
...........................................................                              ..............................................................  
(podpis Wykonawcy)                                                                     (podpis Zamawiającego)  
 
 

                                              
 

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

                                                                                                             Kontrasygnata 


