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DPSJ.KG.252.24.2017              Załącznik nr 2 - wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu …………. 2017 roku w Jarogniewicach, pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, 

reprezentowanym przez Zbigniewa Gordzieja – Dyrektora, 

przy kontrasygnacie Beaty Ścigacz - Głównego księgowego, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………..,   

z siedzibą przy ul. ………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………. REGON …………………….  

reprezentowaną przez ………………………., 

zwanym dalej Dostawcą,  

o następującej treści : 

 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie 

nowego samochodu osobowego typu kombi van marki ....................................................... 

model  ..............................................................  rok  produkcji: ..........................................., 

zwanego dalej samochodem. 

2. Zawarcie umowy nastąpiło bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na 

podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi  zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia nr 

0132 – 4/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach  

z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

3. Wartość umowy została ustalona na podstawie złożonego formularza ofertowego przez 

Dostawcę, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

 

1. Dostawa  samochodu do siedziby Zamawiającego zostanie wykonana przez Dostawcę  na 

własny koszt i na własne ryzyko. Koszt ubezpieczenia na czas transportu przedmiotu 

umowy pokrywa Dostawca. 
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2. Dostawca wykona przedmiot umowy w pełnym  zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą 

umową, zapytaniem ofertowym, przedstawionym formularzem ofertowym oraz warunkami  

serwisu i gwarancji. 

 

§ 3 

 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód kompletny i gotowy do zarejestrowania  

w terminie do 20 grudnia 2017 r. do godziny 10
00

 

2. Gotowość dostawy samochodu Dostawca zgłosi Zamawiającemu telefonicznie, faxem lub 

drogą elektroniczną, co najmniej dwa dni przed planowanym dniem dostawy, wraz  

z danymi niezbędnymi do ubezpieczenia samochodu. 

3. Wraz z samochodem Dostawca przekaże Zamawiającemu dwa komplety kluczyków 

z pilotem, wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty, homologacje wymagane prawem do 

zarejestrowania pojazdu, dokumentację eksploatacyjną pojazdu (instrukcję obsługi  

w języku polskim, książkę serwisową) oraz inne wyposażenie określone w zapytaniu 

ofertowym i przedstawione w formularzu ofertowym Dostawcy. 

4. Przekazanie samochodu dokonane zostanie w siedzibie Zamawiającego na podstawie 

protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. 

 

§ 4 

 

1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 

a. Na podzespoły mechaniczne i elektryczne na okres 2 lat bez limitu kilometrów. 

b. Na powłokę lakierniczą na okres  3 lat. 

c. Na perforacje nadwozia na okres 12 lat licząc od daty odbioru samochodu. 

2. Dostawca zapewnia przeprowadzenie czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami 

producenta oraz zapisami umowy w serwisie na terenie województwa wielkopolskiego  

w obrębie do 60 km. 

3. W okresie obowiązywania gwarancji w poszczególnych segmentach Dostawca 

zobowiązany będzie do: 

a. Nieodpłatnego usunięcia  wszelkich wad ukrytych jakie pojawiają się w okresie 

eksploatacji pojazdu. 

b. Nieodpłatnej wymiany lub naprawy elementów które podlegają gwarancji. 

4. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady ukryte oraz wynikłe  

w okresie eksploatacji przedmiotu umowy wady zmniejszające jego wartość użytkową  

i estetyczną. 

5. Dostawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną w terminie do 7 dni licząc od 

daty przyjęcia pojazdu do serwisu, a w sytuacjach uzasadnionych w terminie ustalonym  

z Zamawiającym. 

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia 

Dostawca wymieni Zamawiającemu samochód na fabrycznie nowy nie posiadający wad.   

7. Pozostałe warunki gwarancji, w szczególności dotyczące obowiązkowych przeglądów 

gwarancyjnych, będą określone w przekazanej Zamawiającemu dokumentacji 

eksploatacyjnej pojazdu. Zapisy gwarancyjne w tej dokumentacji wiążą strony umowy 

tylko w takim zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszą umową, zapytaniem 

ofertowym oraz ofertą Dostawcy. 
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§ 5 

 

1. Wynagrodzenie za dostawę samochodu ustala się na podstawie złożonej oferty Dostawcy 

na kwotę ......................................................................................................... zł brutto 

(słownie ………………………………………...…................................................................ 

……………………………………………………………………………………………... ),  

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku  

z realizacją niniejszej umowy (m.in. opłaty podatkowe, koszty transportu, usługi 

serwisowe, itp.) 

4. Na fakturze Dostawca umieści następujące dane: 

a. Dostawca: nazwa firmy, adres, NIP. 

b. Nabywca: Powiat Kościański, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,  

NIP 698-18-00-067 

c. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25,  

64-020 Czempiń. 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w formie jednorazowej 

płatności na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie określone w ust.1 będzie 

protokół odbioru, o którym mowa § 3 ust.4, podpisany przez przedstawicieli Dostawcy  

i Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo umniejszenia kwoty do zapłaty o której mowa w ust. 

1, o naliczone kary umowne przewidziane w § 6. 

8. Strony ustalają termin płatności faktury na 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie dostarczenie samochodu  

w terminie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa  

w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 5 ust. 1. 

9. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a. W przypadku wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.     

b. Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie sądu lub akt administracyjny 

wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Dostawcę. 
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c. Dostawca utraci zdolność do czynności prawnych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych 

postanowień do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Dostawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 

1. Obniżenia wartości samochodu i tym samym wynagrodzenia Dostawcy. 

2. Wydłużenia terminu gwarancji. 

3. Zmiany danych podmiotowych Dostawcy. 

4. W wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

a mających wpływ na prawidłową realizację umowy. 

 

§ 9 

 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie  

z przepisami tego prawa. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 11 

 

Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną 

rozwiązane przez Strony umowy na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY         DOSTAWCA 

 

 

 

 

 

 

    


