
 

 

UMOWA NR ………………….. 

 

 Zawarta w dniu ……………………… w Grodźcu pomiędzy: Urzędem Gminy Grodziec, 

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, w imieniu którego działa Anna Andrzejewska – Wójt Gminy 

Grodziec  

przy kontrasygnacie Aleksandry Musiałowskiej – Skarbnika Gminy Grodziec - zwanym dalej 

„Zamawiającym”, 

a firmą: ……………………………………… adres:………………, NIP: ……………. REGON:. 

……………………………………… 

reprezentowaną przez: Pana/Panią  ……………… (Prezesa/Pełnomocnika/Prokurenta/Właściciela) 

wpisaną do KRS (ewidencji działalności gospodarczej) pod numerem……………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na dostawę 

nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych  zgodnie z ofertą z dnia ………………….. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego busa 

z rocznika 2018 do przewozu osób niepełnosprawnych do Urzędu Gminy w Grodźcu, zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną 

część umowy. 

 

§ 2 

Warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczenia przedmiotu zamówienia wymienionego w §1 

do Urzędu Gminy w Grodźcu w terminie do dnia 15.12.2018 r. 

      Protokolarny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć busa w stanie fabrycznie nowym, z warunkami 

gwarancji określonymi w książce gwarancyjnej wraz z niezbędnymi dokumentami 

technicznymi, eksploatacyjnymi i gwarancjami na urządzenia posiadające indywidualne 

gwarancje. 

3. Odbiór busa   obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiotu 

zamówienia oraz zgodności zaoferowanych warunków technicznych, 

eksploatacyjnych i wyposażenia zadeklarowanych przez Wykonawcę, 

b) sprawdzenie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej oraz certyfikatów na 

wyposażenie, 

c) przeprowadzenie jazdy próbnej. 

4. W przypadkach wątpliwych Zamawiający może na koszt Wykonawcy przeprowadzić 

dodatkowe badania. 

 

§ 3 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji mechanicznej oraz elektrycznej na okres minimum 24 

miesięcy bez limitu kilometrów na wszystkie elementy busa, łącznie z powłoką lakierniczą. 

2. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcy gwarancji na perforacją elementów nadwozia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie do 14 dni od 

daty zgłoszenia usterki pisemnie przez Zamawiającego. 

4. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie o którym mowa w ust. 2 Zamawiający 

może dokonać naprawy na koszt Wykonawcy. 

 

 

 



§ 4 

Warunki płatności 

1. Faktura za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie wystawiona na: Urząd Gminy w 

Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, NIP: . ………………… 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

brutto …………………………………………… Wyżej wymieniona kwota obejmuje 

całkowite wynagrodzenie Wykonawcy.  

3. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru i 

dokumentów rozliczeniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

Postanowienia dotyczące kar umownych 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

w kwocie 15 % wartości brutto umowy. 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,0 % wartości 

brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub 

ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości – 1 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

 

§ 6 

Siła wyższa 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie jednego tygodnia od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za wypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie z powodu okoliczności siły wyższej. 

3. Przez siły wyższe rozumie się nieprzewidywalne lub nieuchronne zdarzenia o 

nadzwyczajnym, charakterze, które są poza racjonalną kontrolą stron np. pożar, powódź, 

huraganowe wiatry, strajki, blokady dróg, katastrofy narodowe. 

4. Strony maja obowiązek powiadomić się pisemnie o zaistnieniu sił wyższych w ciągu 3 dni. 

5. Okoliczności zaistnienia sił wyższych muszą zostać udokumentowane przez stronę, która się 

na nie powołuje. 

 

§ 7 

Warunki ogólne 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy i jej załączników mogą być dokonane za zgodą obu 

stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający i 

Wykonawca dołożą starań aby je rozwiązać  sposób polubowny. W przypadku niemożności 

uzyskania porozumienia, spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 



§ 8 

Umowę sporządzono na trzech stronach, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

dla Wykonawcy. 

 


