
                                                                                                                                  Załącznik nr5 do SIWZ 
 
 
 

 UMOWA …...... nr/2018 
 
zawarta w dniu ......................... pomiędzy  
 

Gminą Złoczew z siedzibą w Złoczewie, ul. Szkolna 16, NIP: 827-22-34-466 reprezentowaną przez 
Jadwigę Sobańską – Burmistrz Złoczewa oraz zawartą przy kontrasygnacie Danuty Pilarskiej - 
Skarbnika Gminy Złoczew, zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
 

......................................................................................… 
 
......................................................................................… 
 
......................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznegostrony zawierają umowę treści następującej: 

 
§1 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowego  autobusu osobowego 19+1 przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych  w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. 
2. W ramach dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód 

marki ……………………..................,zwanego w treści umowy „Przedmiotem umowy”, zgodnie ze złożoną 
ofertą w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego. 

3. Samochód stanowiący przedmiot Umowy musi być zgodny z normą EURO …. oraz spełniać warunki 
określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

4. Wykonawca oświadcza, iż samochód stanowiący przedmiot niniejszej Umowy spełnia warunki 
techniczneokreślone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających 
się po drogachpublicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii 
Europejskiej. 

5. Wykonawca oświadcza, że samochód wraz z wyposażeniem będący przedmiotem umowy stanowiący 
jegowłasność jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób trzecich oraz nie 
toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego 
przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia, oraz że jest wolny od 
wszelkich roszczeń osób trzecich. 

6. Podpisanie przez Przedstawiciela zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń 
jest  równoznaczne  z należytym wykonaniem umowy. 

 

§2 
Termin realizacji 
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia.....................2018 r (zgodnie ze złożoną ofertą) 
 

§3 



Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 
netto........................zł (słownie .................złotych), powiększone o ...................% podatku VAT, co stanowi 
łączną kwotę brutto ...............................zł (słownie ...............................................złotych), zgodnie ze złożoną 
ofertą. 
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności należny 
podatek VAT. 
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania niniejszej umowy. 
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy, w tym 
wszelkie koszty, w szczególności: opłaty celne, transport, ubezpieczenie, podatek od towarów i usług (VAT), 
oceny techniczne, wykonanie zabudowy. 
5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wystawi fakturę na samochód będący przedmiotem Umowy, załączając wszystkie dokumenty 
niezbędne do przerejestrowania (zarejestrowania) pojazdu (w tym kartę pojazdu, zaświadczenie o 
pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane) oraz ocenę techniczną 
uwzględniającą wykonaną zabudowę/przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych i wszelkie inne 
uzgodnienia dotyczące wykonanej zabudowy. 
6. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na podstawie 
podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 
7. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w treści faktury. Jako dzień 
dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona płatności w terminie określonym w ust. 6 niniejszej umowy, 
Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

§4 
Odbiór 
1. Przedmiot Umowy określony w § 1 zostanie przygotowany i wydany Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
na jego koszt, w stanie zgodnym z zamówieniem wraz z kartą pojazdu, instrukcją obsługi w języku polskim, 
książeczką gwarancyjną książeczką przeglądową samochodu, dokumentami koniecznym do 
przerejestrowania (zarejestrowania) pojazdu. 
2. Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego samochodu. 
3. Wykonawca dostarczy samochód na koszt i ryzyko własne. Odbiór odbędzie się po dostarczeniu do 
Zamawiającego należycie wykonanego samochodu i zakończy się podpisaniem przez Strony protokołu 
zdawczo- odbiorczego samochodu. 
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu jeżeli pojazd, który został przedstawiony do wydania 
nie posiada parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą, jest uszkodzony, jest niekompletny, mimo próby 
uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu nieprawidłowo działa, nie przedstawiono dokumentów w 
języku polskim dotyczących korzystania z pojazdu lub niezbędnych do jego przerejestrowania 
(zarejestrowania). 
5. Strony zgodnie ustalają iż pojazd uważa się za wydany w dacie jego odbioru bez zastrzeżeń przez osobę 
upoważnioną do jego odbioru. 
6.  Naprawy gwarancyjne oraz przeglądy okresowe dokonywane będą w Autoryzowanej Stacji 
Obsługi w …………………………….… oraz innych stacjach autoryzowanych. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz autoryzowanych stacji obsługi usytuowanych na terenie Polski 
 

§5 
Warunki gwarancji 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód: 

a. na części mechaniczne..............miesięcy od dnia odbioru 
b. na perforację elementów nadwozia....…..miesięcy od dnia odbioru, 
c. na powłoki lakiernicze......…..miesięcy od dnia odbioru. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną zabudowę - przystosowanie do przewozu osób     



niepełnosprawnych na okres...........miesięcy od dnia odbioru. 
3. Wykonawca zapewni sieć autoryzowanych punktów serwisowych mechanicznych i blacharsko 

lakierniczych w odległości  ______ dalszej niż . 
4. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 
5. Do dostarczonego samochodu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne produktu, 

termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z Umową). 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki gwarancyjne w terminie do 7 dni od dnia podstawienia 

przez Zamawiającego uszkodzonego samochodu do Stacji Obsługi realizującej gwarancję Wykonawcy 
bez utraty warunków ważności gwarancji, na które wyraził zgodę Wykonawca. Naprawy gwarancyjne 
wymagające sprowadzenia części zamiennych takich jak: skrzynia biegów, silnik, sprężarka klimatyzacji 
muszą być wykonane do 20 dni od dnia podstawienia uszkodzonego samochodu przez Zamawiającego. 

7. Pozostałe warunki gwarancji jakości, które nie są sprzeczne z umową, szczegółowo określają „Warunki 
gwarancji producenta” stanowiące integralna część Umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi i naprawy przedmiotu Umowy z zachowaniem 
najwyższej staranności, z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy, wg zaleceń producenta przedmiotu 
Umowy i specjalistycznego oprzyrządowania oraz specjalistycznych narzędzi. 
 Przy płatnych naprawach Wykonawca lub Stacja Obsługi realizująca gwarancję Wykonawcy, będzie 
stosowała normy czasowe i ceny robocizny zgodnie z obowiązującymi ją instrukcjami serwisowymi i 
cennikiem usług. Maksymalny czas napraw obowiązuje zgodnie z ust. 7. 
Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać przedmiot Umowy przewidziany do naprawy obsłudze serwisowej 
Wykonawcy (tel......................). 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

§6 
Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia stanowiących przedmiot Umowy 

podwykonawcy. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
3. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

§7 
Kary umowne 
1. Strony ustalają wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku: 

a. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 15% ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1; 

b. opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,5% ceny ofertowej brutto, o której 
mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia; 

c. opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 6 w wysokości 0,5% ceny ofertowej 
brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie noty obciążeniowej. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych wynikających z niniejszej umowy 

zwynagrodzenia Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych - na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

§8 
Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 



2) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy Wykonawca opóźnia się co najmniej 7 
dni w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy, który został określony w§ 1, 
3) jeśli wady przedmiotu zamówienia stwierdzone przy odbiorze nie będą nadawały się do usunięcia. 
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
4.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 
 
 

 
§9 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą Stron 
umowy. 
3. Zmiany umowy, o których mowa w pkt 2 muszą być dokonywane zgodnie z przepisem art. 144 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy; 
2) zmiany modelu oferowanego samochodu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta wystąpi wyłącznie w przypadku, 
gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem z tej samej linii produktowej, o 
parametrach, co najmniej takich jak model oferowany zgodnie z przedmiotem zamówienia. W takim 
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie; 
3) wydłużenia okresu gwarancji. 
5. Zmiana lokalizacji Stacji Obsługi realizującej gwarancję Wykonawcy, następuje poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. Musi być zachowany warunek, że 
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu minimum 1 lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancję 
Wykonawcy w odległości do 120 km od siedziby Zamawiającego. 
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności: 
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 
8. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
     Wykonawca                                                                                                                    Zamawiający 


