
Załącznik nr 5 do oferty 
Umowa - projekt 

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy Gminą Gózd , reprezentowaną przez  
Wójta Gminy  -  Pana Adama Jabłońskiego 
zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym, 
Regon ………………. 
NIP     …………….. 
   
a firmą 
……………………………………………………………………………… 
z siedzibą   w …………………………………………………………. 
Regon ………………………….. 
NIP ………………………… 
reprezentowaną przez : ……………………………………………………… 
zarejestrowaną …………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą  .: 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.),                  
w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
została zawarta umowa następującej treści. Przyjęta oferta stanowi integralną część  niniejszej umowy. 
 

§ 1  
1. Zamawiający powierza a Wykonawca  przyjmuje i zobowiązuje się  do  dostarczenia  
fabrycznie nowego  z 2008 r. lub 2009 r. mikrobusa  9  miejscowego  przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych , marka -  …………………………………………….., 
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na warunkach określonych w SIWZ oraz 
postanowieniami niniejszej umowy . 
2.Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony wraz z kompletem  dokumentów, własnym 
transportem Wykonawcy. 
3.Pojazd posiada …… roczne ( min. 12 m-cy) ubezpieczenia OC, AC, NW. 
4.Pojazd będzie posiadać atest na przyciemniane szyby, świadectwo homologacji, a także 
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości  potwierdzające, że dokonane 
przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim odpowiada 
określonym normom i specyfikacjom lub oświadczenie wykonawcy w tej kwestii. Niniejszy: 
atest, świadectwo i zaświadczenie okazane będzie podczas odbioru przedmiotu umowy. 
5.Protokolarny odbiór nastąpi po dostarczeniu i uruchomieniu pojazdu w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego , tj. Urząd Gminy w Goździe przy ul. Radomskiej 7  . 
 

§ 2 
Strony ustalają termin dostawy przedmiotu umowy na 14 dni od daty podpisania umowy. 
 

§ 3 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. – letniej gwarancji na podzespoły 
mechaniczne, wyposażenie , bez limitu kilometrów  i udziela Zamawiającemu …….. – letniej 
gwarancji na perforację nadwozia oraz ……….  letniej gwarancji na powłokę lakierniczą 
na dostarczony przedmiot umowy licząc od daty dostawy . Wszelkich napraw w okresie 
udzielonej gwarancji , o której mowa w ust.1 Wykonawca dokona nieodpłatnie. 
2.W przypadku awarii wykluczającej natychmiastowe jej usunięcie  w siedzibie 
Zamawiającego, wykonawca w ciągu 24 godzin dostarczy nieodpłatnie na czas naprawy 
pojazd zastępczy o podobnych parametrach. 
3.Okres naprawy nie może przekroczyć 2 tygodni. 
4.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminach określonych 
w ust.1, jeśli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 



5.Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw gwarancyjnych w imieniu Wykonawcy na 
zasadach określonych w umowie, przez inną firmę upoważnioną do tego celu przez 
Wykonawcę.  

§ 4 
1.Wartość przedmiotu zamówienia, którą zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowaną 
dostawę , wynosi dla : 
a) samochodu osobowego : 
    ……………….. PLN   brutto  , słownie zł. ……………………………………..... 
   w  tym należna stawka podatku VAT …….. % 
b) rocznego pakietu ubezpieczeniowego 
    ………………. PLN brutto, słownie zł …………………………………………… 
co stanowo łączną kwotę brutto w wysokości :  ………………….. PLN (słownie zł 
…………………………………………)  wynikającą  z przyjętej oferty w przetargu 
nieograniczonym. 
2.Do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego upoważnieni są : 
- …………………………………………………………… 
- …………………………………………………………… 
3.Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt. 1 jest dokonanie odbioru 
przedmiotu zamówienia przez osoby wymienione w pkt. 2 w formie protokołu odbioru i 
stwierdzenie przez nie , że jego realizacja jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń. 
4.Należność za dostarczony i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia zostanie 
uregulowana przez Zamawiającego w terminie do  30 dni od daty przedłożenia prawidłowo 
sporządzonej faktury wraz z protokółem odbioru . 

§ 5 
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości : 
a) 0,2 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy. 
b) 30 % za odstąpienie Wykonawcy od umowy 
2.W przypadku, gdyby szkoda Zamawiającego przerosła wysokość kary umownej. 
Zamawiający ma prawo niezależnie od kary żądać  odszkodowania uzupełniającego.  
3.Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy . 
4.Kary umowne nie będą naliczane Wykonawcy, jeżeli nie dotrzymanie terminu umownego 
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
5.W przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn lezących po jego 
stronie  Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na 
wykonanie zamówienia – zgodnie ze sporządzonym przez strony protokołem 
inwentaryzacyjnym. 
 

§ 6 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości - 10 % wartości 

umowy (wg § 4 ust. 1), tj. w wysokości …………. zł (słownie: 
……………………………….. ). 

2. Całość zabezpieczenia tj. ……………. zł została wniesiona przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy w formie ……………..  

3. W przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego. 

4. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:  
a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota………….,    zostanie zwrócona 
     w ciągu 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
     za należycie wykonane . 
 
 



b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota …….. zł  zwrócone zostanie nie później  
    niż wciągu 15 dniu po upływie okresu na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości na podzespoły mechaniczne i wyposażenie .  
 

§ 7 
Opłaty i koszty związane z umową obciążają Wykonawcę. 
 

§ 8 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac ani w całości, ani w części innym osobom, 
o ile nie wskazał on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na  Zamawiającego praw do dostarczonych 
przedmiotów zamówienia, określonych w § 1. 

 

§ 10 
1.Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie              
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności  
2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy 
takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy. 
 
                                                                        §11 
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody zamawiającego 
 
 

§ 12 
1.Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  oraz w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu  Postępowania Cywilnego. 
3.Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egz. dla 
Wykonawcy ,  trzy egz.  dla  Zamawiającego. 
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