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Umowa …..../….…/19

zawarta w dniu ………...2019 r. w Tarnowie, pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa z siedzibą
33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 2 o nadanym NIP: 873-10-11-086, reprezentowanej
na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa przez: 
Dyrektora - Renatę Michalik, działającej w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego 
Brata Alberta w Tarnowie ul. Szpitalna 53 –, zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” 
a 
………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym  przez:  (wypełnić  odpowiednio  wg  treści  p.  3.4  druku  „oferta”)
………………………………………………………………………………………………………. 
wpisanym do (wskazać odpowiedni rejestr) ……………………………………….. 
NIP: ………………………. REGON: ……………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego   o wartości zamówienia poniżej 221 000 EURO na podstawie ustawy  z 
dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 r.)

PRZEDMIOT UMOWY
Dostawa   fabrycznie  nowego  pojazdu-samochodu  osobowego  9-cio  miejscowego  (8
pasażerów+  kierowca)  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,   w  tym  z  1  (jednym)
miejscem  dla  osób  na  wózkach  inwalidzkich (w  ramach  realizacji  projektu  „  Program
wyrównywania różnic miedzy regionami III” - obszar D), spełniającego wymagania: ustawy
Prawo  o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz. U z 2018 poz. 1990 z p.zm.),
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia  31 grudnia 2002 r.(Dz. U z 2016 poz. 2022), o
parametrach opisanych w SIWZ będącą integralną częścią umowy.

§ 2
WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa  pojazdu-samochodu  osobowego  nastąpi  w  terminie  ……………  dni  od  daty
podpisania umowy.

2. Odbiór  pojazdu  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego w  terminie  wcześniej
ustalonym przez obie strony umowy.

3. Przed dokonaniem odbioru pojazdu-samochodu osobowego  Zamawiający zobowiązany
jest  do  sprawdzenia  zgodności  zgłoszonego  do  odbioru  pojazdu  zgodnie  z  opisem
przedmiotu  zamówienia.  Protokół  odbioru  techniczno-jakościowego  pojazdu  zostanie
sporządzony                         i podpisany w dwóch egzemplarzach , po jednym dla każdej
ze stron.

4. W przypadku stwierdzenia odbioru techniczno-jakościowego , że przedstawiony pojazd
nie  odpowiada  opisowi  zawartemu  w  SIWZ,  Wykonawca zobowiązuje  się  do
niezwłocznego  dostarczenia  pojazdu  spełniającego  wszystkie  wymagania  opisane  w
przedmiocie zamówienia w terminie do 3 dni.

5. Dostawa i wydanie pojazdu Zamawiającemu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. Do pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wszystkie wymagane dokumenty 

dotyczące pojazdu.
7. Dostarczony  pojazd  winien  posiadać  świadectwa  zgodności  WE  albo  świadectwa

zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne
do rejestracji                    i ewidencji pojazdu- zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20.06.1997
r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018 poz. 1990 z późn.zm.), które to dokumenty
potwierdzać  będą  przystosowanie  pojazdu  do  przewozu  osób   niepełnosprawnych,  z
uwzględnieniem zapisów zawartych                     w art. 70g ustawy  Prawo o ruchu
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drogowym tj. : Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego
pojazdu  z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestracje.

8. Wykonawca w  dniu  odbioru  dostarczy  odpowiednie  certyfikaty  na  zastosowane
w modyfikacji pojazdu podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych.

9. Wykonawca  zobowiązuje  się w  dniu  odbioru  samochodu  przeszkolić  nieodpłatnie
obecnych  przy  odbiorze przedstawicieli  wskazanych  przez  Zamawiającego  w zakresie
prawidłowego użytkowania, obsługi i  eksploatacji odbieranego pojazdu oraz windy dla
niepełnosprawnych.

§ 3
GWARANCJA 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd oraz zamontowane w nim wyposażenie
i  urządzenia  są  fabrycznie  nowe,  oryginalne,  wolne  od  wad  fizycznych  i  prawnych,
kompletne,  zgodne  z  SIWZ  oraz  posiadają  kompletny  zestaw  wymaganych  prawem
dokumentów  w  szczególności  dokumentów  niezbędnych  do  rejestracji  pojazdu,  oraz
instrukcje w języku polskim.  

2. Wykonawca oświadcza, iż pojazd stanowiący przedmiot umowy nie będzie obciążony
prawami  osób  trzecich,  a  także  nie  będzie  przedmiotem  żadnego  postępowania  ani
zabezpieczenia.

3. Wykonawca udzieli/zapewni Zamawiającemu:
a) Gwarancja  na  podzespoły  mechaniczne  obejmująca  wszystkie  elementy  auta  bez

względu na ilość przejechanych kilometrów ………………. miesiące. 
b) Gwarancja na perforacje blach …………….. lat.
c) Gwarancja na powłokę lakierniczą ……………….. miesiące.
d) Zgłaszania  awarii  i  napraw  telefonicznie…………………   lub  pocztą  elektroniczną

……………….
e) Wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym nie dłuższym niż 14 dni.
f) Zapewnienie samochodu zastępczego 9 cio miejscowego bezpłatnie na czas naprawy

samochodu dłuższej niż 48 godzin.
g) Wymiana pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nie

usuwalne  wady  w  pojeździe  uniemożliwiające  jego  użytkowanie  zgodnie
z  przeznaczeniem  potwierdzone  opinią  rzeczoznawcy-  Biegłego  Sądu  Okręgowego
w Tarnowie.

h) W  przypadku  usterki  uniemożliwiającej  dotarcie  do  serwisu/warsztatu  w  okresie
gwarancji  Wykonawca ponosi koszty związane z dostarczeniem wadliwego pojazdu
do miejsca wskazanego w gwarancji (serwisu/warsztatu) oraz  powrotem do miejsca
garażowania. O ile nie są to usterki które uda się naprawić na miejscu.

i) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pojazdu
w  czasie  między  wydaniem,  a  odebraniem  pojazdu  przez  użytkownika  
po naprawie/wymianie.

j) Jeśli  Wykonawca wymienił  pojazd na nowy albo dokonał  istotnych napraw(całych
podzespołów np.: silnik, skrzynia biegów), termin gwarancji biegnie na nowo.

k)  W  innych  przypadkach  termin  gwarancji  zostaje  przedłużony  o  czas  przez  jaki
uprawniony nie mógł korzystać z pojazdu (na pisemny wniosek użytkownika).

l) Serwis/warsztat znajduje się (adres) ……………………………………………………………..
m) Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  Zamawiający ma  prawo

korzystać  z rękojmi za wady fizyczne
n) Wykonawca jest  zobowiązany  do  dokonania  wpisów   w  książce  serwisowej

odnotowujących każdą ingerencję w konstrukcję i przeprowadzone naprawy.
o) Przy naprawach powyżej 1000,00 zł. Wykonawca przedstawi kosztorys naprawy.

4. Data  przekazania  samochodu  do  użytkowania  Zamawiającemu jest  tożsama  z
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rozpoczęciem okresu  gwarancji.  
§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ustalone w postępowaniu 
przetargowym wynagrodzenie –stanowiące wynagrodzenie ryczałtowe-  wynoszące netto:
……………… zł , brutto ……………… zł 

    słownie:……………………………………………………………. 
w tym stawka podatku VAT wynosi …………%

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, w terminie 14
dni od daty otrzymania prawidłowej faktury na rachunek wskazany na fakturze VAT.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W  przypadku  nie  dotrzymania  terminu  płatności  Wykonawcy przysługują  odsetki

ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
5. Zamawiający oświadcza,  że  jest  płatnikiem  VAT  i  upoważnia  Wykonawcę do

wystawiania faktury VAT bez podpisu.
6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z przedmiotowej umowy na 

osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całkowity koszt

realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty związane z dostawą pojazdu – samochodu
osobowego do Zamawiającego, jak również koszty związane ze wskazanymi w niniejszej
umowie obowiązkami Wykonawcy w okresie gwarancji. 

§ 6
KARY UMOWNE

Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  nie  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w formie kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
1. W razie nieterminowego wykonania umowy  Wykonawca  zobowiązany będzie zapłacić

karę umowną w wysokości 1% wartości  umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy.
2.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości
umowy .

3.  Zastrzeżone  w  niniejszej  umowie  kary  umowne  nie  wykluczają  dochodzenia  przez
Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość nałożonych kar.

4. Dla potrzeb naliczania ewentualnych kar umownych przyjmuje się wartość umowy brutto
tj. kwotę: ……………………………… zł.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 7
dni od dnia wysłania przez Zamawiającego skanu noty księgowej pocztą elektroniczną
na  adres  ……………………………………………..,  pod  warunkiem  nadania  noty  także
przesyłką poleconą na adres Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
informować  Zamawiającego o  każdej  zmianie  adresu  poczty  elektronicznej.  W
przypadku braku  zawiadomienia  o  zmianie  adresu,  notę  wysłaną  na poprzedni  adres
uznaje się za doręczoną.

§ 7
ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w razie:
a) wydania  nakazu  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie  uniemożliwiającym

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 
b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy
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c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie  leży  w  interesie  publicznym czego  nie  można  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy,  Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia
wiadomości                        o powyższych okolicznościach.

2. Wszelkie zmiany od warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych inaczej w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory wynikłe z wykonania umowy dostawy będą rozstrzygane przed Sądem właściwym
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze
stron.  

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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