
Istotne postanowienia umowy 

 

po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do 3,5 tony, przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich o parametrach opisanych 
w ofercie stanowiącej integralną część umowy. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu 
osobowego do 3,5 tony, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 
wózkach inwalidzkich, marki ............................... , model......................., kolor nadwozia 
........................., którego szczegółowe parametry techniczne zostały określone w ofercie 
Wykonawcy i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 
część umowy.  

§ 2  
 1. Wykonawca zobowiązany jest wydać przedmiot umowy wraz z dokumentami 
potwierdzającymi legalność jego pochodzenia oraz wymaganymi homologacjami w siedzibie 
Sprzedającego, w terminie do ....... dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj.: do dnia : 
………. .  
2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego co najmniej dwa dni robocze 
wcześniej o terminie odbioru na nr fax. 44/7327782, lub telefon nr 44/7327783. 

 
§ 3 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi  .....................……………………… zł, (słownie: 
………………………………………. zł), w tym VAT.......% w kwocie.....................  
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy 
w terminie 21 dni przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, licząc od daty 
otrzymania faktury VAT prawidłowo wystawionej na podstawie protokołu odbioru 
potwierdzającego bez zastrzeżeń odbiór przedmiotu umowy. 
3. Faktura zostanie wystawiona na: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski 
NIP: 771-27-98-771. 

§ 4 
1. Wykonawca udziela ………… - miesięcznej gwarancji ogólnej na samochód wraz 
z wyposażeniem licząc od daty podpisania protokołu odbioru.  
Gwarancja obejmuje pełną nieodpłatną obsługę serwisową w okresie gwarancji. W przypadku 
naprawy samochodu w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia samochód zastępczy na 
czas pozostawania auta w serwisie fabrycznym tej samej marki. Wykonawca zapewnia również 
bieżące naprawy pogwarancyjne.  
2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę lub przez inny autoryzowany 
przez producenta danej marki serwis gwarancyjny.  
3. Jeżeli w okresie gwarancji użytkowany element przedmiotu umowy będzie wymagał 
w ramach naprawy wymiany części to gwarancja na wymienioną część biegnie od nowa i nie 
może być krótsza niż okres gwarancji na cały przedmiot umowy.  
4. W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca, zobowiązany 
będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 30 dni roboczych od dnia 
otrzymania od Zamawiającego reklamacji.  
5. Zawiadomienia o uszkodzeniach lub nieprawidłowości przedmiotu zamówienia będą 
zgłaszane przez użytkownika do serwisu Wykonawcy na nr telefonu ……….., adres………….. .  
 
 
 
 



§ 5 
 

Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w § 1 przedmiotu umowy, który 
jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 
którego przedmiotem jest ten przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem 
zabezpieczenia.  

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy -  w wysokości 0,2 % należnej  
ceny określonej w § 3;  
b) w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki w usunięciu ich, 
licząc od daty uzgodnionej jako termin usunięcia wad - w wysokości 0,2% ceny  określonej w § 
3; 
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca -                      
w wysokości 25% ceny określonej w §3; 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,               
w razie gdy wysokość szkody będzie wyższa niż wysokość kar umownych. 
 

§ 7 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w wysokości 10% ceny określonego w § 3 niniejszej umowy, 
z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 8 
Zamawiający oświadcza, że zakup pojazdu odbywa się na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, 
mieszczącego się w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7. 
 

§ 9 
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia nie jest obciążony wadami prawnymi. 
 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Ustawy  prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 
Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 
 
 
 

Zamawiający:                               Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 


