
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 

 

Znak sprawy:  ZP.26.7.2017 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

UMOWA  

/projekt/ 

zawarta w dniu……………………..roku w Zochcinku  

pomiędzy   

Powiatem Opatowskim ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP 863-168-47-10 

zwanym Nabywcą 

działającym na rzecz odbiorcy/płatnika 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów  REGON 000302528 

reprezentowanym przez p.o. dyrektora Jarosława Basaka upoważnionego na podstawie 

uchwały 48.24.2016 Zarządu Powiatu  

 zwany dalej Zamawiającym,  

a  

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

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

adres: ……………………………………………., NIP ……….….…, REGON ……….….…. 

reprezentowanym przez : 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
 

Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w  postępowaniu o zamówienie 

publiczne poniżej progu 30 000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015  r. poz. 2164 – zwana dalej P.z.p.). 

 

§ 1. 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest : Dostawa fabrycznie nowego, 9 osobowego 

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem 

przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim” o wyposażeniu                              

i parametrach zgodnych z złożoną ofertą – formularz ofertowy, który stanowi integralną część 

umowy. 
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§ 2. 
 

1. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku. 

2. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy 

znajduje się w odległości większej niż 100 km od siedziby zamawiającego, Wykonawca 

dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. 

 

§ 3 

1. Na opisany w § 1 przedmiot Umowy Wykonawca udziela następujących gwarancji: 

- gwarancja na eksploatację samochodu - 2 lata bez limitu kilometrów 

- gwarancja na powłokę lakierniczą - 3 lata, 

- gwarancja na perforację nadwozia - 12 lat. 

Termin gwarancji biegnie od daty wydania pojazdu dla Zamawiającego. 

2. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) Książkę gwarancji, książkę przeglądową samochodu. 

2) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim. 

3) Dokumenty konieczne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu jeżeli pojazd, który został 

przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą, jest 

uszkodzony, jest niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu 

nieprawidłowo działa, nie przedstawiono dokumentów w języku polskim dotyczących 

korzystania z pojazdu lub niezbędnych do jego zarejestrowania.  

4. Strony zgodnie ustalają, ze pojazd uważa się za wydany w  dniu, w którym podpisany 

zostanie bez zastrzeżeń protokół odbioru – Załącznik Nr 1 do Umowy. 

 

§ 4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są; 

- po stronie Zamawiającego : ………………………………., 

- po stronie Wykonawcy: …………………………………… 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                

w kwocie netto: ………….…….. zł powiększone o 23 % podatku VAT,  tj. ……………. 

zł, co stanowi łączną kwotę brutto ………….. zł (słownie: ...............................złotych) 

zgodnie ze złożoną ofertą. 
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu 

zamówienia. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu                   

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia,                 

o którym mowa § 5 ust 1, za każdy dzień zwłoki licząc zgodnie z § 2 ust.1. 

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust 1. 

 

§ 7 

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA 

 

 

(podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa)                                            (podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa 


