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ZAŁĄCZNIK nr 6 – Wzór umowy  

 
 

Umowa Nr ……………. 

 

zawarta w dniu ………………..  roku pomiędzy: 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku,  

z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000228185, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu, którego występuje: 

………………… -  …………….. 
a  

..................................., z siedzibą przy ….........................................., wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS:…………………., NIP:…………………………., zwanym dalej 
„Wykonawcą”  

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch fabrycznie nowego samochodów osobowych (rok 

produkcji 2020), przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.  
2. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 .k.c., że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub 

sprzeczności w treści Umowy, jej załączników lub dokumentów rozstrzygać je będzie Zamawiający, 

mając na względzie zapewnienie najlepszej jakości wykonania przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie realizuje 

prace będące przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane doświadczenie i uprawnienia, potencjał 

organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe zapewniające terminową i należytą realizację 
przedmiotu Umowy przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę ze szczególną starannością wymaganą od 

profesjonalisty, zgodnie z SIWZ, postanowieniami Umowy, złożoną ofertą, przepisami prawa, 

ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania umowy oraz 
wytycznymi Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że wykona i dostarczy przedmiot Umowy pozbawiony wad fizycznych  

i prawnych. 
 

§ 2 

1. Samochody będący przedmiotem Umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu w terminie do 

31.12.2020r. (do godz. 12
00

). 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru samochodów pisemnie lub drogą 

elektroniczną co najmniej 2 dni przed datą odbioru. 

4. Wykonawca dostarczy wraz z samochodami: 

• dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację 
i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, 

• instrukcję serwisową, 

• instrukcję obsługi, 

• dokument gwarancyjny (gwarancję pojazdu), 

• kartę pojazdu, 

• świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych. 

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru samochodu. 

6. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy: 

• dostarczony samochód nie jest zgodny z ofertą Wykonawcy, 
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• w trakcie odbioru stwierdzono wady, które uniemożliwiają natychmiastowe użytkowanie 

pojazdu, 

• samochód nie odpowiada warunkom technicznym zawartym w specyfikacji technicznej 

przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik niniejszej umowy. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający zauważy wady, Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad przez Wykonawcę, wady winny zostać usunięte w terminie do 5 dni kalendarzowych. 

W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 3 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela: 

• ……. miesięcy gwarancji mechanicznej, obejmującej wszelkie usterki mechaniczne, elektryczne, 

elektroniczne. 

• ……. miesięcy gwarancji, na wady lakieru  

• ……. miesięcy gwarancji, na całe nadwozie, na perforacyjną korozję blach  

2. Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywać się będą we wskazanym punkcie serwisowym,  

w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 

3. Ustala się, że Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii niezwłocznie w dni robocze, lecz nie późnej 

niż 24 godz. po otrzymaniu zgłoszenia w dniach od poniedziałku do piątku.  

4. Na czas naprawy dłuższy aniżeli 2 dni, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód 

zastępczy, o parametrach nie niższych niż przedmiot niniejszej umowy. Samochód zastępczy 

powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego w trzecim dniu od chwili zgłoszenia usterki 

lub awarii.  

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi brutto 

.............................  zł (słownie: ...........), w tym podatek VAT. Zapłata nastąpi z dwóch odrębnych 
rachunków bankowych tj. rachunku Realizatora programu (Miasto Rybnik) i Zamawiającego 

(PSONI koło w Rybniku) zgodnie z zapisami dofinansowania projektu tj. 70 % po stronie 

Realizatora i 30% po stronie Zamawiającego. 
2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy, niezbędne do jej wykonania, w tym również prawo do wykorzystania wszystkich 

materiałów, które zostaną przygotowane w ramach lub w związku z jej realizacją.  
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru.  

5. Płatność faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w banku: nr rachunku ……………….…. w terminie do 
21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym  

6. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy  
o podwykonawstwo – w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału 

Podwykonawców – warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia 

Wykonawcy, iż przedmiot umowy wykonał osobiście, bez udziału podwykonawców. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, 
że prawidłowo podano termin określony w umowie  

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: ………………………. 

11. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:  642 27 73 578, 
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12. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 5 

1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie realizowany przy pomocy podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawę przez niego wykonaną. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za 

własne działanie lub zaniechanie. 
 

§ 6 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
§ 7 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………. 
b) ze strony Wykonawcy: …………………………………. 

 

§ 8 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca winien zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnień w realizacji dostawy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

b) opóźnień w usunięciu wad – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony w protokole odbioru terminu 

zauważenia wad nadających się do usunięcia. 

c) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca –  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia umownego 

przysługujących mu należności z tytułu naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia bez składania dodatkowego oświadczenia woli. Termin zapłaty kary umownej strony 

ustalają na dzień poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kwoty 

umownej, w przypadku, gdy powstała szkoda nie znajduje pokrycia w zastrzeżonych karach 

umownych. 

 

§ 9 

1. W razie zaistnienia 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 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku, jeżeli 

zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

1) opóźnienie w realizacji dostawy samochodów w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 

przekroczy 10 dni, 

2) jeżeli stwierdzone przy odbiorze usterki uniemożliwiają wykonanie Umowy z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy,  

3) jeżeli wykonawca odmawia dostarczenia samochodu wolnego od wad. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym zamawiający powziął 

wiadomość o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
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§ 10 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 
zawartej umowy: 

1) Konieczność zmiany terminu (bez zmiany wynagrodzenia), z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 
od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie 

umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej 
strony uznają w szczególności:  

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne,  
- akty władzy państwowej, w tym stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii, stan wojenny, 

stan wyjątkowy, itd.,  

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu,  

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą wykonawcy stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

 

 
         ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 

  
 

 

 

 

 
 

 


