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UM OWA  –  P R O J E K T    

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup fabrycznie nowego 

samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu  

osób niepełnosprawnych” 

 

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

 
 

reprezentowanym przez: 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego samochodu fabrycznie 

nowego samochodu typu „Mikrobus”, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, zwanego dalej zamiennie „busem” bądź „przedmiotem umowy”. 
 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu busa marki ............................, rok produkcji ............................, 

nr VIN ............................ nr silnika ......................, o wyposażeniu  

i parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność 

przedmiotu umowy, natomiast Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić 

Wykonawcy cenę za dostarczony przedmiot umowy. 
 

4. Razem z dostawą przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również wszelkie 

dokumenty w języku polskim niezbędne do użytkowania busa, tj.: 

- książkę gwarancji busa, 

- książkę przeglądową busa, 

- instrukcję obsługi busa, 

- dokumenty konieczne do zarejestrowania busa, 

- świadectwo homologacji busa uprawniające do przewozu osób niepełnosprawnych.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt 

w dniu uzgodnionym, jednak nie później niż do dnia 31.03.2023 r. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji niezmienności ceny za oferowany pojazd. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
 

2. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wskazanego w § 1 ust. 5 stanowi podstawę do rozwiązania 

przez Zamawiającego umowy w trybie natychmiastowym. 
 

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie nabywanego busa zarówno w celu oceny stanu busa 

przed przekazaniem go Zamawiającemu, jak i w celu przeprowadzenia procedury jego odbioru w miejscu 

dostawy. 
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4. Sprawdzenie nabywanego busa będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad,  

a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. 
 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru busa jeżeli nie posiada on parametrów i cech zgodnych 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, jest uszkodzony bądź niekompletny, mimo próby 

uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu nieprawidłowo działa, nie przedstawiono dokumentów 

o których mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy. 
 

6. Ze sprawdzenia nabywanego busa zostanie sporządzony protokół zawierający wskazanie zbadanego busa 

oraz ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad. 
 

7. Sprawdzenie nabywanego busa odbędzie się w dniu jego odbioru przez Zamawiającego, w obecności 

Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. 

8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół 

odbioru podpisany przez obie strony. 

 

§ 3 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady nabywanego busa, czyli za 

jakiekolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca: 

a) udziela gwarancji na nabywanego busa obejmującą:  

- gwarancję na cały samochód bez limitu kilometrów – minimum 2 lata, 

- gwarancję na perforację nadwozia – minimum 8 lat, 

- gwarancję na wady lakiernicze – minimum 2 lata, 

b) zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący cały kraj,  

c) zapewnia stacje serwisowe na terenie całego kraju, w tym również w promieniu 60 km od siedziby 

Zamawiającego.  
 

3. Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne powinny być wykonywane w autoryzowanej stacji przeglądów 

technicznych, z częstotliwością i w zakresie wynikającym z zaleceń producenta busa. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie netto: ................... zł (słownie: ................), powiększone o ......% podatku VAT, co stanowi 

łączną kwotę brutto .................. zł (słownie: ............), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 
 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 

z tytułu wykonania niniejszej umowy, obejmuje również koszty związane z dostawą busa do siedziby 

Zamawiającego. 
 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za dostarczony przedmiot umowy przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego na fakturze VAT. 
 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, 

o którym mowa w §2 ust. 10 niniejszej umowy. 
 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie wynosił 30 dni od dnia otrzymania faktury 

VAT, nie później jednak jak do 31 kwietnia 2023 roku. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

 w następujących przypadkach:      

a) w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości 

brutto przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za 

każdy dzień zwłoki. 
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2.  W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona płatności w terminie określonym w § 4 ust. 5 niniejszej 

umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

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

 

 

 

    WYKONAWCA                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 

 

  

 
 


