
Załącznik nr 4 
do REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO 

prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego pn.:  
„Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób  

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.” 

 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr…...... 
zawarta w dniu ……………….. 2022 roku 

w Bielawkach 
pomiędzy: 
– Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym reprezentowanym przez: 

 
...................................................................................................... 
a firmą : 
 
..................................................................................................... 
zwana w dalszej części umowy Wykonawcą,  reprezentowaną przez: 
 
..................................................................................................... 
na zakup i dostawę mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego, na w/w 
dostawę została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 
Udzielenie zamówienia następuje w wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w 
trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego pn.: „Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio 
osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.” 

§ 2. 
Zakres umowy 

1.   Przedmiotem umowy jest: zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-
osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 
marki…….……………........................ model ……………………………………………………., 

     rok produkcji……......………......nr,nadwozia………………..............................…...........,  
nr silnika…….………………………………………………….................................................. 
 

2.   Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy 
 

§ 3. 
Terminy realizacji umowy 

1.      Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia: 
………………………………….. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY zgodnie z ofertą za wykonanie przedmiotu umowy ustala 
 się w wysokości: 

Tytułem wynagrodzenia za wykonanie dostawy, Wykonawcy przysługuje kwota ogółem 
brutto: …………………………………………………………….zł ( z podatkiem VAT), 
słownie: 



…........................................................................................................................... 
w tym kwota netto wynosi ………………………………………………………….….zł, 
słownie ………………………………………………………………………..………..... 

      podatek VAT w wysokości………….………. %, wynosi ………………………………zł,      
      słownie…………………………………………………………………………………….. 
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po 
 wykonaniu  zamówienia. 
3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 
 przez strony. 
4. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana z konta 
 zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy. 
5. Termin płatności: 30 dni. 

§ 5. 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie samochód do siedziby Zamawiającego w 

 terminie do dnia 21 lutego 2022 roku. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty do eksploatacji pojazdu, 
 homologacje, zaświadczenia, instrukcje oraz przeszkoli upoważnionego pracownika 
 Domu Pomocy Społecznej w zakresie obsługi technicznej pojazdu. 
 

§ 6. 
Gwarancja 

1.  Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 
     a) mechanicznej i na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów - ………………… m-ce 

 
b) na perforację nadwozia – ………………………… m-ce 

2. Wykonawca zapewni pisemnie, że zakupiony samochód jest wolny od wad 
materiałowych i wykonawczych – oświadczenie w protokole odbioru. 
3. Termin gwarancji biegnie od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu  zamówienia do eksploatacji. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy pojazdu, stanowiącego przedmiot umowy lub 
do  wymiany na nowy, jeżeli naprawa gwarancyjna okaże się niemożliwa lub 
bezskuteczna. 
 

§ 7. 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w 
 następującej wysokości: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto. 
- całkowita wartość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 
następującej wysokości: 

- za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

4.  W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony 
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie  
wynagrodzenia. 
 



 
 

§ 8. 
Zmiany w umowie 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty,                         na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 
zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub Regulaminie przetargu oraz określił warunki takiej zmiany. 
2.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 

 
§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu. 

2. Sprawy sporne strony rozstrzygać będą polubownie, a przy braku zgody przez Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§10. 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron 
                      
 
 
 
     .......................................................                     ..................................................... 
       pieczęć i podpis Zamawiającego           pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


