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    Umowa nr …………./2016/ZO 
 

 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło          

w Jabłonce, ul. Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka, NIP : 7352175021 

Reprezentowanym przez: 

 

1. Zofię Palenik – przewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Jabłonce 

2. Katarzynę Zachwieja – sekretarz Zarządu Koła PSONI w Jabłonce 

3. Marię Staszkiewicz – Księgową PSONI – Koło w Jabłonce 

 

Zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

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

 

Reprezentowanym przez: 

 

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

 

Zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta w wyniku  wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad 

równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

 

§  1. 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup autobusu o liczbie miejsc siedzących ……..,    

do przewozu osób niepełnosprawnych  w tym z dwoma miejscami przystosowanymi do 

przewozu osób na wózku inwalidzkim. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przygotować, 

przenieś na Zamawiającego własność i wydać mu pojazd wraz z wymaganym przez 

Zamawiającego wyposażeniem, spełniający  wymagania techniczne, wyszczególnione w 

ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, stanowiąc jej integralną 

część. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane certyfikaty, homologacje o których mowa 

w Specyfikacji zamówienia oraz potwierdzone pisemnie okresy gwarancji i wydać wszystkie 

dokumenty wraz z pojazdem. 

   

      § 2. 

 

Przedmiot umowy realizowany będzie do dnia 15.03.2017 r. 



 

      § 3. 

 

1. Wykonawca przygotuje pojazd do odbioru w terminie do 15.03.2017 r.. Będzie to gotowy 

pojazd wraz z kompletną dokumentacją. Zamawiający odbierze pojazd w terminie wcześniej 

uzgodnionym. Odbiór końcowy pojazdu będzie potwierdzony protokołem odbioru techniczno 

– jakościowego, podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy, sporządzonymi w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

2. W czasie odbioru techniczno – jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia: 

dokumentacji dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości 

wykonania funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności 

ilościowej wyposażenia.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że pojazd nie jest 

zgodny z ofertą Wykonawcy, nie zostanie podpisany protokół odbioru techniczno – 

jakościowego, zawierający informację o wykrytych usterkach i rozbieżnościach. W takim 

wypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia niezgodności lub 

wymiany pojazdu na wolny od wad. W protokole odbioru techniczno – jakościowego oprócz 

wymienionych usterek do usunięcia zostanie ustalony nowy termin odbioru pojazdu.  

4. Do czasu protokolarnego przekazania pojazdu Zamawiającemu ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw w szczególności jego uszkodzenie lub utrata obciąża Wykonawcę. 

 

 

 § 4. 

 

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 

1. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim. 

2. książkę gwarancją w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej 

umowy, w tym warunki gwarancji w formie pisemnej.  

3. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu zgodnie ze specyfikacją. 

4. Wszelkie certyfikaty i atesty dopuszczające samochodu do ruchu. 

 

 

 § 5. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że samochód o którym mowa w § 1 

1) jest fabrycznie nowy i pochodzi z 2016 roku. 

2) nie ma wad fizycznych ani prawnych , nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 

przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i nie zostało na nim dokonane zabezpieczenie. 

3) jest fabrycznie przystosowany do przewozu osób i został dostosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, na co przedstawione zostało świadectwo homologacji. 

4) odpowiada specyfikacji  oraz jest zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

 

 § 6 
1.Cena przedmiotu  umowy wynosi ………………………………………. zł. brutto 

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

……………………………………………………………zł.) 

2. Cena wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie: wartość towaru, podatek VAT, oraz inne 

koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu  fakturę po dokonaniu odbioru końcowego pojazdu. 



4. W treści faktury zamieszczona zostanie następująca adnotacja: ,, autobus przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych”. 

5. Po przedłożeniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację 

przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury na 

rachunek bankowy w niej wskazany. 

 

                                                                 § 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na pojazd gwarancji zgodnie z ofertą stanowiącą 

integralną część umowy. 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego pojazdu, potwierdzonego 

podpisanym protokołem odbioru końcowego.  

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się 

w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

 

 

                                                                  § 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on 10 % 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

b) za zwłokę w wykonaniu zamówienia  0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.  

 

 

                                                                  § 9 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności.  

 

 

 § 10 

 

1. Zamawiający określa następujące okoliczności , które mogą powodować wprowadzenie 

zmian w treści umowy oraz określa warunki takich zmian: 

1) zmiany terminu realizacji zamówienia mogą nastąpić w przypadku wystąpienia 

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w tym 

działania siły wyższej ( nagłe i nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne, Stajki generalne itp), 

mających bezpośredni wpływ na terminową realizację zamówienia. 

2) Zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy mogą nastąpić w przypadku zmiany obowiązującej 

stawki VAT, przy czym w każdym wypadku obciążają Wykonawcę, tzn.: 

a) w przypadku podwyższenia obowiązującej stawki podatku VAT zapisana w ofercie cena 

brutto za wykonanie przedmiotu umowy nie może ulec zmianie. 

b) w przypadku zmniejszenia obowiązującej stawki podatku VAT zapisana w ofercie cena 

brutto za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone poprzez przeliczanie 

obowiązującej stawki podatu VAT na podstawie zapisanej w ofercie ceny netto. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) dopuszczalne będą wyłącznie pod warunkiem 

złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 

 

 § 11 
 



1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają: oferta Wykonawcy, 

specyfikacja zamówienia, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne dotyczące przedmiotu 

zamówienia. 

 

 § 12 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca 
 

 

 
 
 
 

 
 


