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Załącznik Nr 7 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa nr …………/2014 

zawarta w dniu …………………w Wielkiej Nieszawce pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice  

reprezentowanym przez: 

- Aneta Rybacka – Skorulska – Dyrektor Domu 

- Romualda Nikel – Główna Księgowa 

a 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907), zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wyboru 

oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:………………………………… 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa busa przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych marki ………………………., wyprodukowanego w …………r. 

3. Kompletacja i parametry techniczne dostarczonego samochodu są zgodne                              

z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

4. Oferowany pojazd spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31,12,2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) oraz 

posiada Świadectwo Homologacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów 

samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010 ze zm.). 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie  do 30 dni od dnia 

podpisania umowy.  

 

§ 3 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami na realizację części 

zamówienia w zakresie wymienionym w ofercie. 

2. Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień. 

3. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowy lub projekty umów                

z podwykonawcami. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu umów lub 

projektów umów oznaczać będzie ich akceptację. 

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy,  jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak 

za swoje działania. 

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 

wykonania części zamówienia. 

§ 4 

Cena i warunki płatności 

1. Za realizację przedmiotu umowy ustalono wartość netto: ………………….zł PLN, 

słownie: ……………………………………………………………………....zł PLN, 

podatek VAT według stawki ………..% w wysokości ……………………..zł PLN, 

wartość brutto umowy:……………………………………………………… zł PLN, 

słownie: ………………………………………………………………………zł PLN 

Wykonawca przewiduje powstanie obowiązku podatkowego od Zamawiającego                 

w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów: ………………zł PLN ….%  

2. Warunki płatności  za realizację przedmiotu umowy: 

a) zapłata nastąpi po dostarczeniu pojazdu na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, po podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela 

(przedstawicieli) Zamawiającego protokołu odbioru pojazdu bez uwag co do 
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wyposażenia  i kompletacji – w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia 

faktury VAT, 

b) za datę zapłaty strony uznają dzień przyjęcia wykonania przelewu przez bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego. 

3. Zapłata dokonana będzie w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy nr …………………………………………………………………. 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbioru pojazdu dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) 

Zamawiającego. 

2. Potwierdzenie odbioru pojazdu w wersji zgodnej z warunkami określonymi w SIWZ, 

będzie podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) 

Zamawiającego protokołu odbioru pojazdu. 

3. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

pojazdu. 

4. Wykonawca osobiście dostarczy do siedziby Zamawiającego pojazd w terminie 

określonym w § 2. 

5. W odbiorze pojazdu bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który 

składa podpis na protokole odbioru, potwierdzając fakt przekazania pojazdu. 

6. Wykonawca na przedmiot dostawy udziela gwarancji w okresie wyszczególnionym             

w SIWZ tj. ……miesiące na części mechaniczne, ……..miesiące na perforację blach 

oraz ……..miesiące na powłokę lakierniczą.  Data biegu okresu gwarancji rozpoczyna 

się od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego usterek lub odstępstw od 

wymagań określonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy z dnia …………………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół, w którym Strony ustalą dodatkowy termin odbioru 

pojazdu. 

 

§ 6 

Dokumentacja techniczna 

 

1. Faktura VAT. 

2. Świadectwo homologacji pojazdu. 

3. Świadectwo homologacji dla pojazdu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych lub dokument z badania pojazdu w tym kierunku wydany 

przez stację kontroli pojazdów. 

4. Karta gwarancyjna. 

5. Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim. 

§ 7 

Kary umowne 



4 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                         

w wysokości 10% wartości brutto Umowy, 

b) za niedotrzymanie terminu dostawy – w wysokości 1% wartości brutto Umowy za 

każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Kary umowne określone w ust. 1 Zamawiający ma prawo potrącić z należności 

przysługujących Wykonawcy za dostawę samochodu wraz z wyposażeniem. 

3. W przypadku, jeżeli szkoda Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy jest wyższa niż naliczane kary umowne, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie w zakresie, w jakim szkoda przewyższa kary 

umowne. 

4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w § 1 

niniejszej Umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego za okres zwłoki 

zapłaty ustawowych odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 8 

Zmiany postanowień zawartej umowy 

1. Wszystkie zmiany w treści Umowy oraz załącznikach stanowiących jej część mogą 

nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej Umowy w następujących 

przypadkach: 

a) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a którego strony nie były                  

w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których istnienie lub skutki 

uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, 

b) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 

c) zmiany techniczne, o ile są dla Zamawiającego obiektywnie uzasadnione, 

d) zmiany po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego osób występujących                        

w Umowie. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Każda ze stron Umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane 

przez obydwie strony Umowy. 
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2. W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego 

załatwienia, natomiast sprawy nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

dokumentów koniecznych do dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego w Polsce 

lub, jeśli będzie zalegał z dostawą pojazdu dłużej niż 30 dni od wymaganego terminu. 

4. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wymagało zgody Zamawiającego 

oraz musi mieć formę pisemną. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego i obwarowania SIWZ. 

6. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Protokół przekazania samochodu. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Wykonawca                                                               Zamawiający 
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Załącznik do umowy 

 

Protokół przekazania samochodu 

 

W dniu…… w …………………… Wykonawca przekazał Zamawiającemu samochód : 

1. Marka samochodu…………………..  

2. Model/typ………………………………… 

3. Numer identyfikacyjny (VIN)……………… 

4. Stan licznika…………………………….. km 

5. Komplet kluczyków (2 szt.) 

6. Karta pojazdu 

7. Dokument sprzedaży – Faktura VAT  

8. Wyposażenie samochodu zgodne z załącznikiem nr 6 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

9. Uwagi……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………... 

10. Przyjęto  bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami (niepotrzebne skreślić )………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 


