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                                                 UMOWA NR     
 

                               na zakup i  dostawę samochodu  9-cioosobowego  

 

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

 

Fundacją „Sprawni Inaczej”, adres: ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk, NIP: 957-055-04-98, 

REGON: 002841063 

reprezentowaną przez: 

Panią Justynę Rogińską – Prezesa Fundacji 

Panią Annę Doroszuk – Członkinię Zarządu Fundacji  

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

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

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

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

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

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907) strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-o osobowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich 

(marka, typ, model, rok produkcji, nr nadwozia/podwozia, nr silnika, nr karty pojazdu), 

o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z opisanym w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że samochód będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, 

sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo własności dostarczonego pojazdu. 

 

§ 2 

1. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę cena przedmiotu to …………………….zł 

(słownie: …………………………). 

2. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………….w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ………………….. PLN 

i 21 dni od daty dostarczenia faktury i samochodu ……………………. PLN. 

3. Cena za przedmiot Umowy jest niezmienna i zawiera w sobie wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z prawidłową realizacją umowy. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu umowy wraz z pełnym wyposażeniem 

i kompletem dokumentów w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 4 

1. Odbiór samochodu uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego 

zgodności przekazywanego samochodu ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia 

stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 
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2. Odbiór samochodu potwierdzony zostanie odrębnym protokołem odbioru, podpisanym przez 

uprawnionych przedstawicieli stron umowy. 

3. Osoba odbierająca samochód w imieniu Zamawiającego w trakcie odbioru określi w protokole 

stan techniczny pojazdu jedynie w podstawowym zakresie, tj. stwierdzi, czy samochód nie 

posiada łatwych do zauważenia przez nieprofesjonalistę wad lub uszkodzeń. 

4. Protokół odbioru nie stwierdzający uwag (np. wad) w przedmiocie odbioru stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

§ 5 
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru jakichkolwiek wad fizycznych lub niezgodności 

przedmiotu Umowy ze specyfikacją techniczną oferowanego samochodu określoną w Załączniku 

nr 1, Zamawiający odstąpi od podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Zamawiający 

zażąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad i spełniającej warunki dostawy. 

 

§ 6 
1. Do samochodu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a/ świadectwo homologacji (świadectwo zgodności WE), 

b/ kartę pojazdu, 

c/ książkę przeglądów serwisowych, 

d/ wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu. 

2. Wydany samochód będzie miał wykonany przegląd przedsprzedażowy (zerowy), co będzie 

odnotowane w książce przeglądów serwisowych pojazdu. 

 

§ 7 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do istniejącej autoryzowanej sieci serwisowej 

producenta pojazdów na zasadach obowiązujących w tej sieci, nie dalej niż 80 km. od 

Kościerzyny. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela gwarancji: 

a/ na oferowany samochód udziela gwarancji na okres: określony w warunkach gwarancji; 

b/ na perforację blach na okres: określony w warunkach gwarancji; 

c/ na powłokę lakierniczą na okres: określony w warunkach gwarancji 

licząc od dnia odbioru pojazdu potwierdzonego zapisem w protokole odbioru.. 

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę o stwierdzonych wadach i wezwie do ich usunięcia ustalając termin wizyty u 

Wykonawcy. 

4. Gwarancja obowiązuje w autoryzowanych stacjach serwisowych wskazanych przez Importera. 

5. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca na czas trwania napraw gwarancyjnych 

przekaże Zamawiającemu pojazd zastępczy na warunkach określonych przez serwis. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach: 

       a/ za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1. Ust. 1 przedmiotu umowy w wysokości  

           0,1 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

       b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1%   

wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia; 

       c/ za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto. 
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2. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają żądania odszkodowania przekraczającego 

ich wysokość, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód. 

3. Zapłata kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu 

nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było 

następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów. 

5. W przypadku uchybienia terminu realizacji umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 

przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy lub naliczenia kar umownych 

przewidzianych powyżej. 

6. Kary umowne zostaną naliczone od wartości umowy brutto, określonej w  § 2. 

 

§ 10 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Specyfikacja techniczna pojazdu. 

2) Oferta Wykonawcy. 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd według właściwości   

miejscowej Zamawiającego. 

 

§ 12 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

             Wykonawca                                                                             Zamawiający 

 

 

 

 

.........................................................         …………………………………… 

 

 


