
 

 Umowa nr ................... (projekt)  

Zawarta w dniu ........................................ w Bielsku-Białej,  pomiędzy  

Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej, ul. 
Sempołowskiej  13, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanym w Rejestrze 
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000051764, 

 NIP 547-18-99-356, REGON: 072316856 

reprezentowaną przez:  

1. Magdalenę Wojtczak – Prezesa Zarządu  

zwanym dalej Zamawiającym  

a:  

.................................................................................................................................  

z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... 
reprezentowanym przez:  

1. ...........................................................................................................................  

2. ...........................................................................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą  

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, 
strony zawarły umowę następującej treści:  

§ 1  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 
dwóch 9-osobowych  samochodów osobowych typu bus  przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że samochody, o którym mowa w ust. 1 spełniają 
minimalne wymagania określone dla niego w zapytaniu ofertowym z dnia 
24.10.2016 r., z którym to Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.  



§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania do odbioru przez 
Zamawiającego samochodów osobowych  marki (model):  

……………………………………………………………, technicznie 
sprawnych, o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną samochodu, 
stanowiącą załącznik do oferty.  

2. Odbiór samochodów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  
w obecności przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Wraz z samochodami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zapewnić:  

1) kartę gwarancyjną w języku polskim,  

2) pełną dokumentację techniczną i eksploatacyjną samochodu (instrukcja 
obsługi) w języku polskim,  

3) niezbędną homologację europejską/polską i pomiary dopuszczające 
samochód do użytkowania (przegląd).  

§ 3  

Dostawa samochodów osobowych dostosowanych do przewozu osób  
z niepełnosprawnością  nastąpi nie później niż 15 grudzień 2016r. 

§ 4  

1. Za wykonanie dostawy, będącej przedmiotem niniejszej umowy, 
przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego zapłata w wysokości brutto 
........................... PLN (słownie..............................................................).  

2. Pierwsza transza płatna w kwocie…………… 

3. Druga transza płatna w kwocie ………………. 

2. Podstawę rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Do protokołu odbioru 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w § 2 ust.3 
umowy. Z chwilą odbioru samochodów,  Wykonawca przenosi prawo własności 
samochodu na Zamawiającego.  



3. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od dat  ich 
doręczenia.  

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  

5. Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie 
realizowana przez Zamawiającego płatność.  

§ 5  

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu gwarancji na 
dostarczony samochód na okres :  

1) na podzespoły mechaniczne ............ miesiące (nie krótszy niż 24 miesiące),  

2) powłoki lakiernicze ............. miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące),  

3) na perforację nadwozia............. miesięcy (nie krótszy niż 72 miesiące).  

4) Serwis gwarancyjny samochodów będzie odbywał się max. do ……… km od 
siedziby Zamawiającego.  

2. Termin gwarancji, o których mowa w ust. 1 biegnie od daty podpisania przez 
strony protokołu odbioru, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy.  

3. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny określony warunkami zawartymi 
w książce gwarancji.  

4. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny na dostarczone  samochody oraz 
zakupione części zamienne.  

5. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad 
lub awarii w przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia 
Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowanej 
reklamacji.  

6. Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie przystąpi do usunięcia wad lub 
awarii w ciągu 2 dni roboczych, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad lub 
awarii w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia 



przez Zamawiającego. Termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych 
tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przebywania 
pojazdu w naprawie.  

8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu 
umowy.  

9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego.  

§ 6  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary 
umowne.  

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za nieterminową dostawę 
samochodu za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % wartości umowy 
brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,  

2) Wykonawca, w przypadku niewykonania dostawy samochodu z winy 
Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości umowy 
brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,  

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii w okresie 
gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych określonych w ust. 2 
pkt 1 i 2 z przysługującego mu wynagrodzenia  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.  

§ 7  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o fakcie realizowania przez Wykonawcę umowy w sposób 
niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, zapytania ofertowego lub 



normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem naliczenia kary 
umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1. 
Końcowy termin odstąpienia od umowy nie może przekroczyć terminu 
wyznaczonego w § 3 umowy.  

§ 8  

Integralną częścią umowy są:  

1) specyfikacja techniczną samochodu, 

2) oferta Wykonawcy.  

§ 9  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w 
przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana 
ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń 
wynikających z umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie m.in. 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony 
zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku 
porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

.................................................. .................................................  

(Zamawiający)                                   (Wykonawca)  

 

 

 



UWAGA:  

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na 
podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym 
postępowaniu oraz danych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana i Zamawiającego.  

 


