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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Umowa Nr ……….  

zawarta w dniu …………..2022  r. w Skarszewach  pomiędzy:  

Stowarzyszeniem Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy, NIP: 592 222 36 79, REGON: 

220928341, KRS: 0000345664 w imieniu i na rzecz, którego działa:  

Elżbieta Szczepińska – PREZES 

Ewa Myśków – WICEPREZES 

zwanym dalej Zamawiającym, a  

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

- zwanym dalej Wykonawcą/Dostawcą,  

  

zwanych łącznie Stronami umowy.   

  

§1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie pn. „Dostawa 

fabrycznie nowego samochodu typu BUS na potrzeby Lokalnego Centrum Usług Społecznych 

w Skarszewach” w ramach projektu pn. „Stworzenie infrastruktury społecznej na potrzeby 

funkcjonowania Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Kręgu i Skarszewach” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód osobowy, szczegółowo opisany poniżej:    

Marka: …........................................   

Model: ............................................  

Typ:………………….…………… 

rok produkcji ….............................. 

nr  nadwozia …...............................  

Stan licznika: ……………………..  

Wyposażenie dodatkowe: ……………………………………………………… ………………….. 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd jest fabrycznie nowy, kompletny, posiada cechy 

zgodne  z ofertą oraz spełnia wymogi obowiązujących przepisów i norm.  

3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych oraz 

prawnych.  
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4. Wykonanie przedmiotu umowy, w tym także zabezpieczenie pojazdu, transport i dostarczenie do 

miejsca dostawy, ewentualnie ubezpieczenie na czas transportu i dostarczenia, uruchomienie i 

serwis, nastąpi na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, akceptuje je w całości 

oraz uwzględnił w cenie ofertowej wszelkie koszty niezbędne do właściwej realizacji dostawy i 

późniejszego serwisu zgodnie z umową. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń z tytułu niedoszacowania wynagrodzenia określonego w ofercie.  

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje przynajmniej jedna autoryzowaną stacją obsługi dla 

oferowanego modelu samochodu (serwisem), w którym możliwe jest dokonywanie wszelkich 

czynności wymaganych do zachowania udzielonej gwarancji, w szczególności konserwacji, 

przeglądów technicznych, serwisu i naprawy.  

  

§2 

Integralne części niniejszej umowy stanowią:  

1. Oferta Wykonawcy z dnia …….. wraz z dokumentami dotyczącymi pojazdu wymienionymi w 

opisie przedmiotu zamówienia.  

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.  

  

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Cisowa 32, 83-250 Skarszewy, w terminie do …….dni od 

daty podpisania umowy tj. nie później niż do dnia 31.12.2022 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy.   

3. Za dzień wykonania umowy uważa się dzień wydania Zamawiającemu kompletnego, w pełni 

sprawnego i odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego opisanego w zapytaniu ofertowym 

oraz ofercie Wykonawcy samochodu, potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez osoby 

upoważnione do odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.   

  

§ 4  

1. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może 

odmówić jego odbioru, a Wykonawca obowiązany będzie, w zależności od wyboru 

Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad bądź do usunięcia 

wady w drodze jego naprawy w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy.   

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy 

przekazania przedmiotu umowy.  
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§ 5  

1. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające 

lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności 

mogące wymagać zmiany tej umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane własnym 

działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

3. Osoby upoważnione do kontaktu;  

a) ze strony Wykonawcy będzie:............................................................  

b) ze strony Zamawiającego będzie : ……………………………………..  

  

§ 6  

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą w wysokości:  

brutto: ……….................... zł. (słownie złotych: .............................................………….……….)  

w tym podatek VAT …….. % tj.: ……..............................................…............ zł. (słownie złotych: 

...…………………………………………….……….) netto: ………............................ zł. (słownie 

złotych: .....................................………........…………................)  

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty transportu 

do siedziby Zamawiającego, oraz świadczenia serwisu gwarancyjnego i rękojmia.  

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto stanowiące 

własność Dostawcy wskazane na fakturze VAT.  

4. Za dzień zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w formie (niepotrzebne skreślić): papierowej 

(tradycyjnej)/w formie faktury elektronicznej ustrukturyzowanej.   

 

§ 7  

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy. Okresy 

gwarancyjne liczone są od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wynoszą:  

a) pełna gwarancja mechaniczna bez względu na ilość przejechanych kilometrów - ……….  

b) gwarancja na perforację blach - ………………………………  

c) gwarancja na powłokę lakierniczą - …………………  

2. Dokument gwarancji, zawierający co najmniej postanowienia określone w zapytaniu ofertowym, 

dotyczący przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania przez 

obydwie Strony protokołu zdawczo - odbiorczego.   
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3. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag nie wyklucza 

dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad lub usterek lub 

braków w przedmiocie umowy w terminie późniejszym.  

4. W czasie powyższym w ramach gwarancji bądź rękojmi – według wyboru Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i awarii w działaniu dostarczonego pojazdu.   

5. Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosił będzie 24 godziny, a w przypadku usterki 

niewpływającej na jakość działania dostarczonego pojazdu 36 godzin. Terminy reakcji liczone 

będą od daty zgłoszenia awarii.  

6. W okresie udzielonej gwarancji usługi serwisowe będą odbywały się w autoryzowanej stacji 

obsługi dla oferowanego modelu.  

7. W okresie gwarancji Dostawca będzie zobowiązany do wykonywania bezpłatnych napraw 

gwarancyjnych lub wymiany na produkt wolny od wad.  

  

§ 8  

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne, 

z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.  

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  i 

gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.  

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto z 

zastrzeżeniem § 9  i § 10 niniejszej umowy.  

4. W przypadku, gdy zapłata kar umownych nie pokryje w całości szkody wynikającej  z 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych.   

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy 

nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1.  

  

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
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interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze jej 

wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z podaniem uzasadnienia.  

  

§ 10  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w następujących przypadkach:  

a) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub nastąpi 

rozwiązanie firmy Dostawcy,  

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,  

c) jeżeli opóźnienie w realizacji obowiązków Dostawcy wynikających z rękojmi i gwarancji 

jakości trwa dłużej niż 14 dni.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach.   

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 

uzasadnienia. 

  

§ 11  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Dostawca poprzez pisemne wystąpienie 

w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.  

3. Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:   

a) zostały przewidziane w Zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień 

umownych,  

b) spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności a ich wartość nie przekracza 50% wynagrodzenia 

wykonawcy określonego w umowie,   

c) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wynagrodzenia Dostawcy.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i 

praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z 

umowy na rzecz osoby trzeciej.  

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie danych dotyczących reprezentacji Strony, jak 

również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail. 
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Strona której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie. Zmiana taka nie 

wymaga aneksu do umowy.   

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Prawa zamówień publicznych.  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

  

  

          Wykonawca                Zamawiający   


