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                             UMOWA NR …………/2013  
 
 
zawarta w dniu  …………..2013 r. w Przyłęku pomiędzy: Gminą Przyłęk, 26-704 Przyłęk 
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Mariana Ku ś , zwaną w dalszej części ZAMAWIAJ ĄCYM, 
a 
Firmą: 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
którą reprezentują: 
 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
zwaną dalej DOSTAWCĄ, 
 
o następującej treści: 

§1. 
Udzielenie zamówienia następuje w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. 
 

§ 2. 
                                                                     Zakres umowy 
Przedmiotem umowy jest zakup  mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych  
marki …………………….., model ……………………………..zgodnie ze złożoną  przez Dostawcę 
ofertą w przetargu nieograniczonym (znak sprawy GBO.271.10.2013) oraz opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zakup pojazdu odbywa się w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu „Niepełnosprawny w 
podróży – wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróżowania osób niepełnosprawnych z terenu gminy 
Przyłęk”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami II”, obszar D 
 

§ 3. 
Terminy realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy, opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,   
    Dostawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 22.04.2013 r. 
2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego do 30 dni liczonych od daty jego 
    wykonania. 
3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi Dostawca. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ………………………  zł netto 
    (słownie: ………………………………….. złotych) 
  2. Całkowita wartość zapłaty za dostawę przedmiotu umowy przekazana  Dostawcy wyniesie 
   ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….. złotych). 
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, której termin płatności będzie 
wynosił 30 dni od daty jej wystawienia. 
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4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół techniczno - jakościowy. 
5. Należność za wykonane prace będzie uregulowana w formie przelewu na rachunek Dostawcy nr 
………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury .  
 

 
§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 
2. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego  przedmiotu umowy w siedzibie Dostawcy,  po 

uprzednim powiadomieniu przez Dostawcę o  dacie odbioru -strony   dopuszczają zawiadomienie 
w formie elektronicznej lub faxu. 

3. Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół techniczno – jakościowy i protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Protokóły podpisują przedstawiciele obu stron umowy. 

4. Przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego. 
Zamawiający dokonuje odbioru końcowego  przedmiotu umowy w siedzibie Dostawcy. 

5. Zamawiający i  Dostawca  sporządzają  protokół odbioru końcowego  przedmiotu umowy. 
Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby    
Dostawcy. 

7. Dostawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy gotowego do jazdy łącznie z pełnym 
zbiornikiem paliwa.  

8. Szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego z zakresu obsługi mikrobusu 
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz urządzeń w nim zamontowanych 
nastąpi w terminie odbioru końcowego w siedzibie Dostawcy. 

9. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie     korzyści 
i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty    lub 
uszkodzenia. 

 
 

§ 6. 
Gwarancja 

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji liczonej od dnia odbioru końcowego, która wynosi: 
    a) gwarancja mechaniczna - …… miesiące, 
    b) gwarancja na perforację nadwozia -  …………. miesiące, 
    c) gwarancja na lakier – ……..miesięcy   

2. Na zamówione podzespoły zakupione przez Dostawcę udziela się gwarancji zgodnie z gwarancja 
ich producenta, jednak nie mniejszej niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez Serwis 
Dostawcy w siedzibie Dostawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.  . 

4. W okresie gwarancji koszty przeglądów technicznych oraz materiałów niezbędnych do ich 
wykonania ponosi Dostawca.  

5. Zgłoszenia awarii dokonywane będą w formie pisemnej. Strony dopuszczają zgłoszenie FAXEM. 
Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii to 2 dni robocze.  

6. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady  fizyczne 
przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji. 

 
§ 7. 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
    i w następującej wysokości: 
   a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
       umownego za każdy dzień zwłoki, 
   b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% 
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       wynagrodzenia umownego. 
3.  Zamawiający zapłaci dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie 
    wynagrodzenia przedmiotu umowy. 
 
 
 

§ 8. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym 
    w art.145 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 

 
§ 9. 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
   przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
    Dostawca, jeden Zamawiający. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dostawca       Zamawiający 


