
 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – znak sprawy: I-26/1/2018 

 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego, strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 
1. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego określonego w złożonej 

ofercie z dnia      .....................  2018 r. tj.: marki  .............................. , model  ........................... , 

wyprodukowanego w ....................... r. o numerze nadwozia VIN ...........................................  

2. Samochód osobowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy do siedziby 

Zamawiającego znajdującej się w Przemyślu przy ul. S. Konarskiego 9, w terminie do 45 dni 

od daty podpisania umowy. 

3. Odbiór samochodu osobowego potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym przez: 

Janusza Zapotockiego 

Pawła Ciempkę    - ze strony Zamawiającego 

 .......................................  - ze strony Wykonawcy 

4. Koszty transportu i ubezpieczenia samochodu na czas transportu obciążają 

Wykonawcę. 

 

§ 2 
1. Za dostarczony samochód osobowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę 

w kwocie ............................................................ zł brutto (słownie: ............................................ ) 

2. Ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego cena określona w ust. 1 pozostanie 

niezmieniona do końca realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zapłata za dostarczony samochód nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni 

po otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 

4. Faktura, o której mowa w ust. 3 wystawiona będzie na: Centrum Kulturalne w Przemyślu, 37-

700 Przemyśl, ul. S Konarskiego 9, NIP: 795-21-24-902, REGON 650953538. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru o którym mowa w § 1 ust 3. 

6. Umówiona cena zawiera koszty dostawy, rozładunku oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy 

związane z realizacją niniejszej umowy oraz podatek od towarów i usług VAT. 

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 3 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości: 

1. 10 % wartości brutto umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca. 

2. 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli samochód osobowy nie zostanie 

dostarczony w terminie. 

3. 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w naprawie samochodu o której 

mowa w § 6 ust 4. 

 

§ 4 
1. W sytuacji, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia 

powstała szkoda, a kary umowne przewidziane w § 3 nie pokryją szkody, Zamawiającemu 



 

 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania do wysokości rzeczywistej 

szkody. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

§ 5 
1. W przypadku zaistnienia 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. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku pozostawania Wykonawcy w opóźnieniu w dostawie Zamawiającemu 

przedmiotu zamówienia, trwającego dłużej niż 14 dni od upływu terminu dostawy,  

o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  

z Wykonawcą, co nie wymaga zgody Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przez niego samochód osobowy jest dobrej jakości i 

pozbawiony wad. 

5. Wykonawca   udziela  Zamawiającemu  na  samochód  osobowy 

……………………miesięcznej 

lub ............................  km gwarancji, liczonej od daty podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru. 

3. Z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnego usprawnienia 

samochodu poprzez jego naprawę, a w przypadku perforacji blach nadwozia, poprzez 

naprawę lub wymianę elementów konstrukcyjnych lub elementów poszycia nadwozia przez 

cały okres gwarancji. 

4. Bezpłatne usprawnienie samochodu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca wykona  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania samochodu Wykonawcy  

do naprawy, za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia. 

 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm). 

 

§ 9 
Spory między Stronami umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 


