
Załącznik Nr 7- Wzór Umowy 

 

 

U M O W A (WZÓR) Nr ……………………….. 

zawarta w Knurowie dnia …………………….. 2019 r. 

 

pomiędzy: Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29 

reprezentowanym przez: 

Dyrektor:  mgr Krzysztof Gołuch 

Zastępcę Dyrektora: mgr Sylwester Kłosowski 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

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

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………….,  

NIP …………….……..……, REGON …………….…..……, KRS …….…...………………., 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………….……………,  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” została zawarta umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Na podstawie złożonej oferty w dniu ………….... w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w przedmiocie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa jednego fabrycznie 

nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie 

miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca),  

w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla 

potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus 

dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych 

w niniejszej umowie zakup i dostawę jednego fabrycznie nowego nieużywanego autobusu, marka 
………………. Model …………., wraz z wyposażeniem zgodnie z zakresem rzeczowym, który 

określa przedmiot zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

oraz oferta przetargowa Wykonawcy. 
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd został wyprodukowany w ……… r. i jest fabrycznie 

nowy, w pełni sprawny, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich 

praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

§ 2 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy,  o którym mowa w §1 przysługuje wynagrodzenie  

w kwocie ………………..………….zł netto (słownie …………………………..) + VAT  
w wysokości…….  %, tj. ………….……..(słownie …………………….), razem brutto 

…………………………zł (słownie…………………………………….). 

2. Określona w ust.1 cena obejmuje ubezpieczenie samochodu, gwarancje oraz wszelkie koszty 
związane z realizacją umowy, w tym również podatek VAT, zgodne z SIWZ wraz z załącznikami 

do SIWZ i jest niezmienna w czasie obowiązywania umowy. 



3. Wykonawca zobowiązuję się do wystawienia następujących faktur:  

1). Faktura zaliczkowa w wysokości 105.000,00 zł ( słownie: sto pięć tysięcy złotych). Wystawiona w 
ciągu maksymalnie 3 dni od dnia podpisania umowy. Termin płatności faktury 30 dni. Sposób zapłaty: 

przelew. 

2). Faktura rozliczeniowa(końcowa)  w wysokości pozostałej kwoty do zapłaty(różnicy pomiędzy 
ceną brutto w ofercie a ceną brutto w fakturze zaliczkowej). Wystawiona  

w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

potwierdzonego podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym. Termin płatności 

faktury 30 dni. Sposób zapłaty: przelew. 
  

Dane Nabywcy do wystawienia prawidłowych faktur: 

Caritas Archidiecezji Katowickiej  
Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów 
NIP:969-12-15-178,  

 

4. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 3 

Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy:  
a) Z ramienia Wykonawcy:  

…………………………….., tel. …………………………….. 

b) Z ramienia Zamawiającego: 

a. Krzysztof Gołuch, tel. 032 336-22-33 

b. Sylwester Kłosowski, tel. 032 336-22-33 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie                               

do dnia 14 listopad 2019r.   

 

§ 5 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem                      

gotowości wydania przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca dostarczy autobus na swój koszt do siedziby Zamawiającego. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawicieli 

stron umowy, w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

Odbiór samochodu obejmuje: 
a) Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiotu zamówienia 

przedmiotu zamówienia oraz zgodności zaoferowanych warunków technicznych, eksploatacyjnych i 

wyposażenia. 
b) Sprawdzenie dokumentacji technicznej 

c) Przeprowadzenie jazdy próbnej. 

4. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. 
6. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi 

zawartemu w SWIZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z 

opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy.  
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 zostanie sporządzony protokół stwierdzający 

zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół 



sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół 

podpisują przedstawiciele obydwu stron. 

8. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 

oświadczenia o danych pojazdu, świadectwo zgodności oraz dokumenty poświadczające 

ubezpieczenie OC,AC,NW oraz inne wymagane dokumenty w celu zarejestrowania 

pojazdu. 

9. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym:  

a) kolor foteli, kolor nadwozia 

b) kolor lakieru metalizowanego;, 

c) treść, kolor, wygląd i dokładne umiejscowienie napisów na autobusie. 
 

 

 

§ 6 

Warunki techniczne odbioru przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest kompletnie wyposażony i spełnia 

wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), a także w innych aktach 
wykonawczych oraz spełnia warunki podane w ofercie, 

b) wraz z pojazdem zostaną przekazane dokumenty: instrukcje obsługi autobusu w języku 

polskim; książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu; książkę 
przeglądów serwisowych; świadectwo homologacji na autobus przystosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych lub homologacji na autobus + badanie techniczne uprawnionego 

organu potwierdzającego przystosowanie autobusu do przewozu dwóch osób na wózkach 

inwalidzkich; 2 komplety kluczyków. 
c) pojazd podlega odbiorowi, którego dokona przedstawiciel Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres:  

a) gwarancja dostawcy ,bez limitu kilometrów - ………… lat/a  

b) na zabudowę autobusową - ………… lat/a  

od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (potwierdzonego dowodu dostawy 

lub pobrania przez Zamawiającego).  

2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego pojazdu. 

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności pojazdu (od dnia zgłoszenia usterki do 

dnia wskazanego przez gwaranta do odbioru sprawnego pojazdu). 

4. Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis 

na koszt Wykonawcy. W przypadku zaistnienia konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy 

w związku ze stwierdzeniem usterek, które mogą być usunięte jedynie w siedzibie Wykonawcy, 
bądź dokonania przeglądu, Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy lub jego 

poszczególnych części w obydwie strony. 

5. W wypadkach wskazanych w ustępach poprzedzających czas przyjazdu serwisu od chwili 
zgłoszenia usterki nie może być dłuższy niż 48 godzin, a czas usunięcia usterki nie może być dłuższy 

niż 7 dni. 

6. Wykonawca będzie przeprowadzał bezpłatny serwis okresowy pojazdu łącznie z bezpłatnymi 

materiałami eksploatacyjnymi. przez okres …………… lata. 
7. Wykonawca ubezpieczy pojazd OC przez okres……………..lat. 

8. Wykonawca ubezpieczy pojazd NNW w kwocie…………..przez okres……… lat. 

9. Wykonawca ubezpieczy pojazd AC w kwocie…………..przez okres……… lat. 



 

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne: 
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach; 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego 

 w §2 umowy za każdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy od dnia 

wyznaczonego na ich usunięcie- 2 % wynagrodzenia ustalonego w §2 umowy za każdy dzień 

zwłoki. 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia ustalonego w §2 umowy  

2. W przypadku niewywiązania przez Wykonawcę z obowiązków wynikających  

z ubezpieczeń, z gwarancji, rękojmi oraz usług serwisowych Zamawiający uprawniony jest do zlecenia 

ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

 

 

§ 9 

 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub zamawiający nie otrzyma finansowania Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu korzystania z przedmiotu umowy. 

 
 

§ 10 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta przetargowa wykonawcy wraz z załącznikami. 

3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego. 
 

 

 

§ 11 

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga pod rygorem nieważności, sporządzenia pisemnego 

aneksu, z zastrzeżeniem art. 144 ust 1 ustawy Pzp. 
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.) 

oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 380 

ze zm.). 
  

 

 



 

§ 13 

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się 

rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
  

§ 14 

Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 

 

 
 

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

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 


