
Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA – PROJEKT nr 
zawarta w dniu …..2016 r. w Modliszewicach 

 
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759), zwaną dalej ustawą, 
pomiędzy: Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach, ul. 
Piotrkowska 30 , NIP 658-18-69-138 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
mgr inż. Jarosława Mostowskiego------------- Dyrektora 
a 
………………………………………………. 
z siedzibą  …………………………………. 
zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr …………………..,  
NIP ………………….., Regon ………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  
a) dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 9-ciu  osób typu bus rok produkcji 

2016,dla  Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach,    zgodnie 
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia , stanowiącymi załącznik nr 2  do SIWZ,  

b) dostarczenie wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji samochodu,  
c) świadczenie usług gwarancyjnych na zasadach określonych w § 4 umowy. 

2. Wykonawca udokumentuje, że dostarczony samochód: 
a) posiada homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz.U z 2012 r. nr 1137, z późn. zm.), 
b) spełnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin. 

§ 2 
Zobowiązanie stron 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego 
marki …………………….………model ……………………………. rok produkcji ………..……………………  

      nr podwozia……………………………………… nr silnika……………………………………………………….., 
      spełniającego warunki techniczne, warunki gwarancji oraz posiadającego wyposażenie zgodne z 

określonym w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia       , 
gwarancja, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 5.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w pełni sprawny samochód w terminie do 30 dni od dnia 
podpisania umowy .  

3.  Przedmiot umowy w okresie od daty produkcji do daty dostawy nie będzie podlegać jakimkolwiek 
naprawom . 

§ 3 
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Warunki dostawy 
1.  Wydanie samochodu odbędzie się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pomiędzy 

przedstawicielami: Zamawiającego i Wykonawcy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność związaną z dostawą samochodu do momentu podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony.  
3. Z czynności odbioru samochodu zostanie spisany przez obie strony protokół zdawczo - odbiorczy, 

stwierdzający zgodność dostarczonego samochodu z załącznikiem nr 2 do SIWZ – szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia.        

4. Za termin dostawy samochodu przyjmuje się datę podpisania przez strony protokołu wymienionego w 
ustępie 3. 

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w uzgodnionym miejscu w promieniu nie większym niż 120 km od 
siedziby Zamawiającego po stwierdzeniu zgodności parametrów samochodu, o których mowa w ust. 3 
oraz dostarczeniu przez Wykonawcę: 

a) dokumentów stwierdzających, że samochód: 
 posiada homologację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt a), 
 spełnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin,   

b) prawidłowo wystawionej faktury VAT 
c) dokumentów niezbędnych do jego rejestracji, 
d) książki pojazdu, 
e) książki gwarancyjnej, 
f) instrukcji obsługi w języku polskim, 
g) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,  
h) oraz 2 kompletów kluczyków i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka. 

6. Protokół zdawczo – odbiorczy podpiszą upoważnieni pracownicy ze strony Zamawiającego  
i Wykonawcy. 

7. Podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo – odbiorczy będzie stanowił integralną część niniejszej 
umowy. 

§ 4 
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2015 r.), wolny 

od wad fizycznych i prawnych, kompletny (zgodnie z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi), 
posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów, w tym niezbędnych do rejestracji. Przedmiot 
umowy w okresie od daty produkcji do daty dostawy nie podlegał jakimkolwiek naprawom. 

2. Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: 
 -   minimum 24 miesiące na wszystkie podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez  
wyłączeń, obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu,  
 ……….. miesięcy na powłokę lakierniczą, 
 ……….. lat na perforację karoserii. 

3. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo – 
odbiorczego samochodu.  

4. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne (gwarancyjne) i 
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serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego samochodu. 
5. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w stacjach obsługi 

autoryzowanych przez producenta pojazdu, zlokalizowanych w odległości do 120 km od Końskich. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia 

usterki lub awarii. Na czas naprawy Zamawiający otrzyma do dyspozycji samochód zastępczy o 
parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia. 

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, z wyłączeniem kosztów 
obowiązkowych przeglądów technicznych (gwarancyjnych), ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących przypadkach: 
1) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej, 
2) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji 

§ 5 
Sposób rozliczenia i terminy płatności 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi : 
      …………………………………...…….. zł  bez podatku VAT – kwota netto 
 (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….. )  
       .……………………………………….. zł  z podatkiem VAT – kwota brutto 
 (słownie złotych:  ……………………………………………………………………………….…..…….. ) 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni, 

liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Podstawę do zapłaty faktury stanowi protokół zdawczo - odbiorczy samochodu, bez zastrzeżeń, 

podpisany przez strony umowy . 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  
5. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy stanowią kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu przewidzianego na wykonanie zgodnie z § 2 
ust.2 umowy  

b) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
– w wysokości 15 % wynagrodzenia ogółem brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy. 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy - zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych - w razie zaistnienia 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 tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

2. Niezależnie od prawa, wskazanego w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w szczególności w następujących przypadkach: 

 a)  rozwiązania lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 
 b)  wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
 c)  gdy Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, w terminie 30 dni od 
podjęcia negocjacji, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Językiem umowy jest język polski. 
3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164.), Kodeksu Cywilnego 
wraz z aktami wykonawczymi. 

5. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron, wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
 
 
  

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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