
Załącznik nr 5 SIWZ 

 

Umowa nr ……………………………… (wzór) 

 

zawarta dnia …………………………………………………………. pomiędzy: 

Caritas Archidiecezji Przemysko – warszawskiej w Morągu, ul. Dąbrowskiego 30 14 – 300 

Morąg NIP 582 – 14 – 89 – 861, REGON 170387620, reprezentowanym przez Ks. Jana 

Hałuszka Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w Morągu zwaną                     

w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a  

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

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

Reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 17 osobowego 

przystosowanego do przewozu osób  niepełnosprawnych, w tym na wózku 

inwalidzkim, dla caritas archidiecezji Przemysko – warszawskiej w Morągu: 

a. marka pojazdu: …………………………………………………………………….; 

b. model:  …………………………………………………………………………….; 

c. rok produkcji: ………………………………………………………………………; 

na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie 

wykonawcy załączonej do niniejszej umowy oraz za określone w umowie 

wynagrodzenie. 



2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu autobus na swój koszt do siedziby 

zamawiającego.  

3. Wykonawca zapewnia, że pojazd jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, 

charakteryzuje się parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, jest w pełni sprawny, wolny od wad, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie z dnia 20 

czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych 

na jej podstawie. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego 

modelu pojazdu , które nie zostały wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia, nie 

są gorsze, niż w standardowej wersji tego modelu dostępnej w ofercie publicznej. 

5. Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia wszystkie warunki niezbędne do rejestracji 

jako autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i posiada 

odpowiednią i niezbędną do tego celu dokumentację. 

6. Wykonawca oświadcza, ż jest upoważniony do dostawy przedmiotu umowy. 

7. Zakup pojazdu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami 

III”, obszar D. 

 

§ 2 

Termin realizacji zdania 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 od dnia 

zawarcia umowy najpóźniej do dnia 31.12.2018 roku. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie 

uważał spełnienie wszystkich wymienionych elementów dostawy, tj. dostawę 

przedmiotu umowy do siedziby Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej              

w Morągu, podpisanie protokołu odbioru bez uwag oraz dostarczenie do 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku za realizację przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zawiadomi faksem lub pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy 

przedmiotu umowy co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy. 

§ 3 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wydanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi na podstawie 

przeprowadzonych oględzin przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego 



i Wykonawcy oraz poprzez sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego, 

stwierdzającego zgodność przedmiotu umowy z ofertą przedstawioną przez 

Wykonawcę. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu jego dostawy w siedzibie Caritas 

Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w Morągu. 

3. Wykonawca przejmuje koszty i wszelką odpowiedzialność za transport samochodu do 

siedziby Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka, 

w szczególności utraty lub uszkodzenia samochodu. 

4. Wraz z autobusem wykonawca dostarczy: 

a. Instrukcje obsługi przedmiotu umowy w języku polskim; 

b. Książkę serwisową i gwarancyjną przedmiotu umowy w języku polskim; 

c. Kartę pojazdu; 

d. Świadectwo homologacji dla auta bazowego jako autobusu; 

e. Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu; 

f. Komplet kluczyków. 

5. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru wad w przedmiocie umowy skutkować 

będzie odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia 

nieprawidłowości. W takim przypadku sporządzony zostanie protokół o 

stwierdzonych usterkach i wadach. 

6. Termin ponownego odbioru nastąpi we wskazanym przez zamawiającego  terminie po 

usunięciu wszystkich nieprawidłowości. Wszystkie koszty związane z ponownym 

odbiorem ponosi Wykonawca. 

7. Termin wskazany przez zamawiającego na usunięcie wad nie jest terminem 

wykonania przedmiotu umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych za zwłokę z godnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy. 

8. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem odbioru zawierającym wszystkie 

ustalenia dokonane w jego toku, który zostanie podpisany przez upoważnioną osobę 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

9. Z chwila podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego na Zamawiającego przechodzi 

własność dostarczonego pojazdu. 

10. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, w tym do podpisania 

protokołu odbioru, strony wyznaczają następujące osoby: 

Zamawiający: …………………………………. Telefon / faks: …………………….; 

Wykonawca: …………………………………. Telefon / faks: …………………….. 

 

§ 4 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących okresów gwarancji: 

a. ……………. lata gwarancji mechanicznej bez limitu przebiegu kilometrów; 

b. ……………. lata gwarancji na powłokę lakierniczą; 

c. ……………. lata gwarancji na perforację nadwozia, 

licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy dokonanego zgodnie z § 3. 



2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

dostarczonego pojazdu. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości  

………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………….), 

obejmujące podatek VAT w wysokości ………. % w kwocie ……………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………) 

2. Ustalone w ust. 1 umowy wynagrodzenie jest niezmienne i nie może ulec 

zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. Obejmuje ono wszystkie koszty jakie 

poniósł Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawy 

zamawianego pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne 

koszty obejmujące opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.  

§ 6 

Warunki płatności  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury / rachunku. 

2. Podstawą do wystawienia faktury / rachunku będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli stron wskazanych w § 3 

umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury / rachunku. 

4. Fakturę / rachunek należy wystawić na: Caritas Archidiecezji Przemysko – 

Warszawskiej w Morągu ul. Dąbrowskiego 30 14 – 300  Morąg, NIP 582 – 14 – 

89 – 861, REGON 170387620. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Za nienależyte wykonanie umowy lub nieterminowe dostarczenie pojazdu będzie 

naliczona kara umowna w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki licząc od 

wartości brutto zamówienia oraz od ustalonego obustronnie terminu na usunięcie 

braków lub wad. 

2. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % od wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy                       

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 



3. Zamawiający  jest obowiązany zapłacić Wykonawcy  karę umowną w wysokości 

10 % od wartości brutto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy                       

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 

wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potracenia kar umownych                                

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności za dostawę 

pojazdu Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a. wystąpienia 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 jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy; 

b. w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1. kiedy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

2. kiedy zostanie nadany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3. stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do 

usunięcia; 

4. nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wda przedmiotu umowy 

nadających się do usunięcia, 

5. stwierdzenia przez Zamawiającego, że realizacja przedmiotu umowy                  

w terminie określonym w § 2 jest zagrożona bądź niemożliwa. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec wykonawcy. 

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

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 9 

Forma umowy 

1. Nieważne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający 



przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

1. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują 

się rozstrzygać polubownie. 

2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów będą one 

rozstrzygane przez sad właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

……………………………….  ……………………………………. 

(Zamawiający)    (Wykonawca) 

 

 

 

 

  


