
Załącznik nr 6 do SIWZ  

UMOWA NR WPOR.273. ..... .2016 

 
zawarta w dniu ................................. w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim ul. 

Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-16-29-254, Regon 890718403 zwanym dalej 

Zamawiającym reprezentowanym przez:  

 

1.  .....................................................  - .......................................................... 

2.  .....................................................  - .......................................................... 

a 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

.......................................................... - ........................................................ 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści:    

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w 

Ząbkowicach Śląskich współfinansowana przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” w obszarze D. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu autobus marki 

........................................... model ……………………………. rok produkcji …………………. 

wraz z wyposażeniem o właściwościach zgodnych z specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz złożoną ofertą. 

§ 2 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia ……………………. 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Ząbkowicach Śląskich ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie.  

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

osobach realizujących dostawę min. 1 dzień roboczy przed dostawą. 

3. W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) książki gwarancyjne i karty gwarancyjne wyposażenia; 

2) instrukcje obsługi w języku polskim; 

3) wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji przedmiotu zamówienia; 

4) wymagane obowiązującymi przepisami prawa certyfikaty i świadectwa homologacji; 

4. Z czynności wydania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

5. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych 

przyczyn: 

1) przedmiot umowy nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) w przedmiocie umowy stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie przekazania; 

3) brak kompletnej dokumentacji przekazywanego przedmiotu umowy. 



§ 4 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

- ze Strony Zamawiającego ............................................................................................................... 

- ze strony  Wykonawcy ....................................................................................................................  

§ 5 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 cenę: netto 

................................... podatek VAT … % ……………  brutto ……………………….. zł (słownie 

.......................................................................................................................................................... zł). 

§  6 

1. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzone przez Zamawiającego wykonanie 

zamówienia potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 4 

umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy cenę określoną w § 5 

umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

faktury VAT na konto w niej wskazane. 

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

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony autobus gwarancji: 

1) na pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów …………………… m-cy; 

2) na powłokę lakierniczą …………………… m-cy; 

3) na perforację nadwozia …………………… m-cy; 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dania podpisania przez strony umowy bez zastrzeżeń 

protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do usunięcia wad w przedmiocie umowy: 

1) mających wpływ na bieżącą eksploatację w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia 

(pismem, telefonem, faksem, droga elektroniczną); 

2) innych wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni; 

3) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin dostarczy pojazd zastępczy, o takich 

samych właściwościach jak dostarczony w ramach niniejszej umowy, posiadającego 

stosowne ubezpieczenia sprawnego technicznie na własny koszt i ryzyko; 

4) w przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego, Zamawiającemu służy prawo obciążenia 

Wykonawcy wszystkimi kosztami wynikającymi z korzystania z pojazdu zastępczego u 

innego dostawcy.     

4. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji przedmiotu zamówienia 

o czas trwania naprawy. 

5. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o 

przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. 

6. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i 

napraw zgodnie z instrukcją obsługi. Udokumentowane przez Wykonawcę koszty materiałów 

eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 

8. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do napraw oraz koszty wysyłki części i urządzeń do 

napraw warsztatowych. 

§  8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



1) za odstąpienie od wykonania dostawy przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości brutto 

określonej w  § 5 umowy, 

2) za nieterminowe wykonanie dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto 

określonej w  § 5 umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych w razie zwłoki 

w zapłacie należności w terminie za dostawę przedmiotu umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.  

§ 10 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

pisemnej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie: 

1) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.  

§ 11 

1. 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 z chwilą powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

§ 12 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca, będą 

posiłkować się postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i 

Prawa zamówień publicznych. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

§ 14 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY 

 

   ............................................................................................ 
       (Imię i nazwiska oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 


