
 
Zał. nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy 

 
 

UMOWA Nr …………….. 
 

zawarta w dniu ……… w Gościeradowie pomiędzy:  
Gminą Gościeradów  
z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61  
NIP 715 186 35 53, REGON……………………… 
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Mariusza Szczepanika 
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Gminy Ewy Lipiec 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
…………………………………..  
NIP: …………REGON………..  
reprezentowanym przez:  
………………………………….  
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,  
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 
prze-targu nieograniczonego na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pn. Dostawa 
autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, została zawarta umowa 
następującej treści:  

 
Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego, co 

najmniej 18 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2017 r. marki ……..  

2. Szczegółowy opis samochodu, o którym mowa w ust.1 (zwanego dalej również 
„samochodem”) stanowi złącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na 
własny koszt:  
1) dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego pełną dokumentację techniczną 

samochodu, o którym mowa w ust.1 oraz dokumentację niezbędną do rejestracji i 
ubezpieczenia, w szczególności:  
a) kartę pojazdu,  
b) aktualne badania techniczne pojazdu,  
c) świadectwo homologacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  
d) świadectwo zgodności WE,  
e) instrukcję obsługi samochodu w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji,  
f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,  



g) książkę serwisową w języku polskim;  
h) książkę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi.  

2) przechować samochód w czasie niezbędnym do jego zarejestrowania.  
 

Termin wykonania 
§2 

1. Termin realizacji zamówienia: do 20 listopada 2017 r. .  
2. Za termin zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust.1 przyjmuje się datę 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli obu stron.  
 

Wynagrodzenie 
§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego w 
wysokości podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.  

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania 
niniejszej umowy wynosi …… zł brutto, słownie ….  

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 składa się kwota netto …. zł słownie ………. 
oraz podatek VAT ..% tj. .…. zł.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust.2. Warunkiem dokonania ww. zmiany jest zmiana stawki podatku VAT przez przepisy 
odrębne. Podana w ust.3 stawka netto nie ulega zmianie. Podatek VAT ulegnie zmianie o 
wysokość równą jego zmianie w przepisach odrębnych.  

 
 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 
§4 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód:  
1) jest fabrycznie nowy i nieużywany;  
2) jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego;  
3) jest wolny od wad fizycznych i prawnych;  
4) nie stanowi przedmiotu żadnego będącego w toku postępowania;  
5) nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.  

 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i bez 
wad.  

2. Samochód zostanie przekazany Zamawiającemu z pełnym bakiem paliwa.  
3. W przypadku, gdy podczas rejestracji lub ubezpieczenia samochodu okaże się, że brakuje 

jakiegokolwiek dokumentu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie go dostarczyć.  
4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  

1) przygotowanie i udostępnienie Zamawiającemu na dzień odbioru wszystkich 
wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego dokumentów;  

2) pisemnego poinformowania niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian:  

a) o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego,  
b) o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożeniu oświadczenia o wszczęciu 

postępowania naprawczego,  
c) wszczęciu postępowania likwidacyjnego,  



d) zajęciu majątku przez uprawnione organy,  
e) o każdej zmianie adresu swojej siedziby, numeru faksu lub adresu, o których mowa 

w §6 ust.5, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną 
pod ostatnio znany adres, numer faksu lub adres e-mailowy,  

f) o zmianie danych zawartych w wykazie punktów serwisowych, o których mowa w 
§8 ust.3, pod rygorem uznania za skutecznie zgłoszoną awarię lub wadę pod 
ostatnio znany adres, numer telefonu.  

 
§6 

1. Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania w celu realizacji przedmiotu umowy.  
2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności informacji uzyskanych w 

związku z wykonywaniem umowy. Także po zakończeniu realizacji zamówienia. 
Obowiązek nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony obowiązek 
publikacji lub która stanowi informację jawną.  

3. Dane Wykonawcy, na które następuje przekazywanie korespondencji:  
1) korespondencja w formie pisemnej: ..  
2) nr faksu: …  
3) adres e-mail: …..  

4. Dane Zamawiającego, na które następuje przekazywanie korespondencji:  
1) korespondencja w formie pisemnej: Gmina Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 

23-275 Gościeradów.  
2) nr faksu: 15 838 11 40,  
3) adres e-mail: poczta@goscieradow.pl.  

 
Podwykonawstwo 

§7 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i 

zaniechania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.  
3. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców 

ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  
 

Odbiór przedmiotu umowy 
§8 

1. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@goscieradow.pl.  

2. Zamawiający dokona odbioru końcowego w siedzibie Wykonawcy w terminie do 7 dni 
licząc od następnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.1.  

3. Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu odbioru dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 pkt. 1 oraz wykazu punktów, o 
których mowa w §13 ust.15 zawierającego adresy i nr telefonów, pod którymi będą 
przyjmowane zgłoszenia, o których mowa w §13 ust.13 pkt.1.  

4. Odbiór końcowy dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

5. Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu kompletności samochodu, zgodności z §1 
ust.1-2 oraz sprawdzeniu jego funkcjonalności.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przystąpienia do odbioru końcowego, w 
przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.3. Termin, o którym 



mowa w ust.2 ulega zawieszeniu do czasu przedłożenia wskazanych w zdaniu pierwszym 
dokumentów.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad,  
2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający żąda wymiany samochodu na nowy, wolny od 
wad w wy-znaczonym przez siebie terminie; koszt wymiany pokrywa Wykonawca.  

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru również jeżeli w czasie 
tych czynności stwierdzono brak gotowości do odbioru.  

9. W przypadku zgodności dostarczonego pojazdu z opisem przedmiotu zamówienia, przy 
braku wad lub usterek oraz dostarczeniu wszystkich przewidzianych dokumentów zostanie 
sporządzony bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy.   

10. Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunąć 
stwierdzone przy odbiorze wady lub usterki, pod rygorem odmowy podpisania przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo- odbiorczego.  

 
 

Warunki płatno ści za przedmiot umowy 
§9 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru dokonane będzie na podstawie 
faktury końcowej wystawionej po bezusterkowym odbiorze, o których mowa w §8 ust. 9. 

2. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany bezusterkowy 
protokół zdawczo odbiorczy, o którym mowa w §8 ust.9.  

3. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od daty 
odbioru i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury Zamawiającemu.  

5. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na Gminę Gościeradów, 
Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, NIP 715-186-35-53.  

6. Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.  
 

§10 
W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.  
 

 
Cesja wierzytelności 

§11 
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  
 

 
Rękojmia za wady oraz gwarancja jakości 

§12 
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi za wady na okres 2 lat licząc od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  



2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie rękojmi, 
przy czym Wykonawca w ramach rękojmi ma obowiązek usunąć również te wady, które 
ujawniono po upływie okresu obowiązywania rękojmi, lecz które powstały w okresie 
obowiązywania rękojmi.  

3. Rękojmia będzie realizowana na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  
 

§ 13 
1. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres: 

- gwarancja mechaniczna - na ………..lat 
- gwarancja na powłokę lakierniczą - na ……....lat 
- gwarancja na perforacje nadwozia - na ……....lat 

     licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez względu na przebieg 
samochodu będącego przedmiotem umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca 
dostarczy w dniu odbioru. 

2. Okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz 
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było 
niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.  

3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany samochodu na nowy, wolny od 
wad a także w przypadku dokonania istotnych napraw samochodu.  

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę urządzeń i materiałów, 
z których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres 
gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 
przedłużeniu i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego 
producenta lub dostawcę.  

5. Gwarancja obejmuje całość samochodu, w szczególności nadwozie, podwozie, elementy 
układu zawieszenia, elementy układu kierowniczego, elementy układu przeniesienia 
napędu, elementy układu wydechowego, powłokę lakierową perforację korozyjną i nie 
może być ograniczona tylko do niektórych rodzajów wad.  

6. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu 
odbioru końcowego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej 
gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie okresu 
obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie obowiązywania 
gwarancji jakości.  

7. Gwarancja jakości udzielona przez producenta lub dostawcę nie wyłącza gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę.  

8. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub 
podzespołu samochodu, którego niesprawność wynika z wady wykonawczej lub 
montażowej w procesie produkcyjnym.  

9. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji:  
1) przegląd serwisowy każdorazowo zostanie odnotowany w książce serwisowej;  
2) przeglądy serwisowe w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom. Przeglądy 

serwisowe obejmują w szczególności wymianę: filtrów oleju, filtrów paliwa, filtrów 
przeciwpyłowych układu klimatyzacji, a także materiałów takich jak wszelkie smary, 
towoty, oleje i płyny, układu smarowania, chłodzenia i wspomagania. 

3) Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe w odległości nie dalszej niż 150 km od 
siedziby Zamawiającego.  

10. Wykonawca w okresie gwarancji jakości jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia 
wad zgłoszonych przez Zamawiającego.  



11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub 
trudności.  

12. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, wykluczających korzystanie z samochodu 
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zapewni jego wymianę na nowe.  

13. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji jakości:  
1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi wskazany przez Wykonawcę serwis celem 

uzgodnienia terminu naprawy,  
2) usunięcie wad powinno być stwierdzone wpisem do książki serwisowej.  

14. Usuwanie wad/ usterek w okresie gwarancji jakości:  
1) awarie, wady grożące awarią lub wady uciążliwe Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli z obiektywnych względów technicznych 
usunięcie ich jest w tym terminie niemożliwe, to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, 
nie dłużej jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia;  

2) jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą może istotnie wpłynąć na 
użytkowanie przedmiotu umowy lub jego istotne właściwości, Zamawiający może 
żądać, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie 
niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne mające na celu potwierdzenie 
sprawności jego działania;  

3) jeżeli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie w terminie 
wskazanym w p.pkt.1) w punkcie serwisowym wskazanym przez Wykonawcę, 
przemieszczenie do innego miejsca dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

4) wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może 
zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne; 
Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów;  

5) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu 
zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z usuwaniem wad.  

15. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych w sieci autoryzowanych przez 
producenta pojazdów stacjach obsługi (ASO) punktów serwisowych mechanicznych i 
blacharsko lakierniczych w odległości nie dalszej niż 150 km od siedziby 
Zamawiającego.  

16. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie każdorazowo potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

17. Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w ust.14 pkt.1 i których Wykonawca nie 
usunie pomimo pisemnego ostrzeżenia Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, mogą 
być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

18. Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych 
uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia 
naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym 
terminie.  

19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może się także domagać: 
1)  usunięcia szkód, które wady spowodowały, 
2) usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także szkód powstałych   

wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.  
20. Nie są objęte gwarancją wady powstałe wskutek:  

1) normalnego zużycia przedmiotu objętego gwarancją;  
2) modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji dokonanych przez 

Zamawiającego;  
3) aktów wandalizmu;  



4) siły wyższej;  
5) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.  

21. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający 
go od odpowiedzialności za wystąpienie wady.  

22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.  

23. Zapisy niniejszego paragrafu stanowią dokument gwarancji jakości w rozumieniu 
przepisu art.577 §1 Kodeksu cywilnego.  

 
§14 

1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 
uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji także po 
upływie okresów, o których mowa w §13 ust.1 oraz §14 ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem tych okresów.  

 
Zmiany umowy 

§15 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na  
    podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem §3 ust.5 i art.144 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych.  
2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

Kary umowne 
§16 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 
1,0% ceny umownej brutto, określonej w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki liczonej od 
następnego dnia po upływie terminu ustalonego w §2 ust.1;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 
gwarancji w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, określonej w §3 ust.2 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
ceny umownej brutto, określonej w §3 ust.2 niniejszej umowy.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w §3 
ust.2 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w art.145 Prawa 
zamówień publicznych.  

2. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy po terminie określonym w §2 ust.1 niniejszej 
umowy, kara umowna, o której mowa w ust.1 pkt.1 lit. a będzie naliczana do dnia odbioru 
końcowego (włącznie).  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 
mu wynagrodzenia.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone Wykonawcy kary umowne wraz z odsetkami z 
wynagrodzenia.  



5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych.  
 

Postanowienia końcowe 
§17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych właściwe przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego.  

 
§18 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby 
trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  
 

§19 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§20 
Integralną częścią umowy są oferta Wykonawcy i protokół odbioru.  

 
§21 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  
 
 
ZAMAWIAJACY:                                                              WYKONAWCA: 


