
Znak sprawy: SOSW-271-8/09/2020                         Załącznik nr 3 
 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA nr .................... 
 

zawarta w dniu .............2020r.  w Rydzynie pomiędzy: 

Powiatem Leszczyńskim, 
Plac Kościuszki 4B, 
64-100 Leszno 
NIP: 697-229-47-65 

w imieniu którego działa: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. F. Ratajczaka, jednostka 
organizacyjna Powiatu Leszczyńskiego z siedzibą w Rydzynie, Plac Zamkowy 2,   

zwany dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: 

 Dyrektora SOSW - Emilię Nowak 
 przy kontrasygnacie dr Marcina Wydmuch - Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego 

a         

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

reprezentowaną/ym przez .............................................                                                        

zwanym dalej „Wykonawcą”  

w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.)                              
i dokonania wyboru oferty na zakup dziewięcioosobowego samochodu typu mikrobus, zawarta 
zostaje umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 [Przedmiot umowy]  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego, samochodu 
 dziewięcioosobowego marki ………………….........................................., wyprodukowanego w 2020r. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, kompletny, w pełni 
 sprawny i odpowiada standardom technicznym zgodnie z dołączoną do oferty specyfikacją 
 przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca oświadcza również,  
 że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych 
 oraz prawnych i fizycznych. 

 
§ 2 

[Termin realizacji i inne warunki realizacji] 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony samochód w terminie do 30 listopada 2020r. 

2. Wydanie pojazdu Zamawiającemu nastąpi w siedzibie Wykonawcy pod adresem:
 ………………………………………………............................................................................................................ 

3. O terminie wydania Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie , co najmniej na 3 dni 
 przed datą odbioru przedmiotu umowy. 



4. Odbierany samochód będzie zaopatrzony w paliwo w ilości pozwalającej na dojazd do siedziby 
 Zamawiającego. 

5. Z czynności dostawy samochodu sporządzony zostanie protokół odbioru zamówienia. 

 
§ 3  

[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający za dostawę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 zapłaci Wykonawcy cenę 
 ustaloną przez strony w wysokości: 

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

 w tym podatek VAT - ……..% ……………………..zł.)  
 (słownie: …………………………………………………….......................................................... zł.)  

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

2. Należność  za  wykonaną  dostawę  zostanie uregulowana przelewem w terminie  14 dni od daty  
 otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i upoważnionych przez niego 
 przedstawicieli, bez żadnych zastrzeżeń - protokół zdawczo-odbiorczy.   

4.  Faktura winna być wystawiona w następujący sposób: 

 Nabywca: 
 Powiat Leszczyński 
 Plac Kościuszki 4B 
 64-100 Leszno 
 NIP 697-229-47-65 

 Odbiorca: 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka 
 Plac Zamkowy 2 
 64-130 Rydzyna 

5. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 
 przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy.  

 
§ 4 

[Warunki gwarancji] 

1.  Wykonawca udziela na dostarczony samochód  następujących gwarancji:  

     -   Gwarancja mechaniczna – …… lata, nieograniczony przebieg, 

     -   Gwarancja na lakier – ……. lata, nieograniczony przebieg, 

     -   Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne – ………. lat, nieograniczony przebieg. 
 

2.  Udzielone okresy gwarancji zaczynają swój bieg od dnia podpisania protokołu zdawczo-
 odbiorczego przez  obydwie strony. 

3.  Przez okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności 
 konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane w salonie 
 samochodowym pod adresem ………………………………………………………………………………………................ 



4.  Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą 
 realizowane zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego samochodu. 

5.  Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną, 
 dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi (w języku polskim) oraz świadectwo 
 homologacji. 
 

§ 5 
[Kary umowne] 

1.  Za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, licząc od wyznaczonego w § 2 pkt. 1 
 terminu realizacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości  
 brutto zamówienia. Natomiast w przypadku opóźnienia trwającego ponad 14 dni Zamawiającemu 
 przysługuje prawo odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 

2.  W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 
 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości brutto 
 zamawianego pojazdu określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy  
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto za 
 każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia ustalonego przez strony na usunięcie wad. 

4. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, a wpłata zostanie 
 uznana w dniu jej zaksięgowania na rachunku bankowym odpowiednio Zamawiającego lub 
 Wykonawcy. 

5.  Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych  
 z zobowiązania  względem Wykonawcy, wynikającego z wystawionej przez niego faktury.  

6. W razie powstania szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Zamawiający ma prawo 
 dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej,  
 na  zasadach  ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
§ 6  

[Zmiany i możliwość odstąpienia od umowy] 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
 nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

 a) wystąpią  okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,  
 czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy; 

 b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy; 

 c) Wykonawca utraci uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. 

 

§ 7 
[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 
 trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 



2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej 
 prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania ugodowego lub upadłościowego, o zmianie 
 adresu siedziby firmy ewentualnie o zmianie adresu jej właściciela w okresie obowiązywania 
 umowy, oraz nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających pod rygorem skutków prawnych 
 wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
 Kodeksu  Cywilnego.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą 
 rozwiązywać w drodze polubownej.  

5. W  przypadku  niemożliwości  rozwiązania  sporu  w  drodze  polubownej  Strony  poddadzą  jego 
 rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo do siedziby  Zamawiającego.  

6.  Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

 Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
Integralna część składowa umowy:   

1. Oferta Wykonawcy,  
2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę   

 

 

 

............................................ ..............................................  
  Zamawiający                    Wykonawca 


