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Umowa Nr …………/2021 
 

Na zakup 9 osobowego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim do Dziennego Domu Senior+ przy 
ul. Cichej 1 w Pyskowicach w ramach projektu „MOBILNY SENIOR W PYSKOWICACH” 
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami III”   
 

zawarta w dniu ………………..  roku pomiędzy: 

 

Gminą Pyskowice prowadzącą w formie jednostki budżetowej Dzienny Dom „Senior+” 
44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3  
NIP 969-15-73-512 
REGON: 276257593 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 04.08.2021 nr Or.077.029.2021 
przez:  
Kamila Wójcika – Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Pyskowicach 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a  ………………………………………………………………………………..  prowadzącym działalność 

gospodarczą  pod nazwą, (wpisaną do KRS pod numerem 

………......................................................................) 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………………,  

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

działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej 
Rzeczpospolitej Polskiej  
 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 
2021), przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, oferowanego przez 
Wykonawcę zgodnie z ofertą z dnia………… stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
Marka: ………………………………….……………………. 
 
Model: ……………………………….………………………. 
 
Wersja: ………………………………………………………. 
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§ 2 

1. Samochód będący przedmiotem Umowy dostarczony zostanie w terminie do 18 

tygodni  od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 17 grudnia 2021r.  

2. Wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego lub wskaże salon 

samochodowy w Polsce w odległości nie większej niż 50 km od siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru samochodu pisemnie lub 

drogą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed datą odbioru. 

4. Wykonawca dostarczy wraz z samochodem: 

• dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce  
i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez 
Zamawiającego, 

• instrukcję serwisową, 

• instrukcję obsługi, 

• dokument gwarancyjny (gwarancję pojazdu), 

• kartę pojazdu. 
5. Odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru samochodu. 

6. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego samochodu w przypadku, gdy: 

• dostarczony samochód nie jest zgodny z ofertą Wykonawcy, 

• w trakcie odbioru stwierdzono wady, które uniemożliwiają natychmiastowe 

użytkowanie pojazdu, 

• samochód nie odpowiada warunkom technicznym zawartym w specyfikacji 

technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający zauważy wady nadające się do usunięcia 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. W przypadku 

stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 3 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ……. miesięcy gwarancji, w tym zabudowa 

i jej elementy składowe ……. miesięcy. 

2. Na wady lakieru Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji. 

3. Na całe nadwozie, na perforacyjną korozję blach Wykonawca udziela ……. miesięcy 

gwarancji. 

4. Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywać się będą we wskazanym punkcie 

serwisowym, w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 

5. Ustala się, że Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii niezwłocznie w dni robocze, 

lecz nie późnej niż 24 godz. po otrzymaniu zgłoszenia w dniach od poniedziałku do 

piątku.  
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§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie: 

 

Netto: …………….. zł (słownie ………………………………………………… 00/100 ) 

podatek VAT w stawce ……… %, w kwocie ………………. zł (słownie ….. 00/100) 

brutto: …………….. zł (słownie  …………………………………….. 00/100) 

 
2. Zapłata należności za dostarczony samochód będący przedmiotem umowy nastąpi 

przelewem na wskazane konto w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru pojazdu.  

3. Datą zapłaty faktury jest data obciążenia konta Zamawiającego. 
4. Faktura winna być wystawiona w języku polskim. 
5. Bez zgody Zamawiającego Dostawca nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z przedmiotu umowy. 
 

      § 5 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca winien 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnień w realizacji dostawy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

b) opóźnień w usunięciu wad – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony w protokole 

odbioru terminu na usunięcie wad. 

c) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Strony zgodnie  postanawiają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia 

umownego przysługujących mu należności z tytułu naliczonych kar umownych 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez składania dodatkowego 

oświadczenia woli. Termin zapłaty kary umownej strony ustalają na dzień 

poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość kwoty umownej, w przypadku, gdy powstała szkoda nie znajduje pokrycia w 

zastrzeżonych karach umownych. 

 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
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§ 7 
Wszystkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim podjęciu próby 
polubownego załatwienia sporu między stronami. 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
Załączniki do umowy: 

• Oferta wraz ze specyfikacją 
 
 
         ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 
  
 
 
 


