
Dział III WZÓR UMOWY

Umowa nr.........../…………./Z/............./2018

zawarta  w  Płocku,  w  dniu  .......................................   2018  roku,  pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną/ zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści:

§ 1
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579  ze  zm.) Wykonawca
zobowiązuje  się  do dostawy  mikrobusu  (liczba  miejsc  8  (osób)  +  1  (kierowca))
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc”, 09-400 ul  Krótka 6a Płock,  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz
Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącymi integralną część umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Opisem Przedmiotu
Zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do dostawy przedmiotu zamówienia.

§ 2
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 nastąpi do 21 grudnia

2018 roku.
2. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku – o parametrach

minimalnych i wyposażeniu zgodnym z  Opisem Przedmiotu Zamówienia. Samochód
będzie  posiadać  aktualną  homologację  wystawioną  zgodnie z  obowiązującymi
regulacjami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

3. Wyposażenie  i  parametry  techniczne  dostarczonego  modelu  samochodu  nie
wymienione w  Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będą gorsze niż w standardowej
wersji tego modelu dostępne w ofercie publicznej.

4. Przedmiot  zamówienia  Wykonawca  dostarczy  na  swój  koszt  i  ryzyko  do  siedziby
Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym dzień
dostawy  pojazdu  zostanie  uzgodniony  z  Zamawiającym  z  minimum  trzydniowym
wyprzedzeniem.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy.

6. Z chwilą  podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającego przechodzi
własność dostarczonego samochodu.

7. Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  dostarczonego  samochodu  (Wykonawca
zobowiązany  jest  posiadać  ubezpieczenie  na  czas  transportu),  aż  do  momentu
protokolarnego przekazania samochodu do siedziby Zamawiającego.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokument  potwierdzający,  że  badanie
techniczne  pojazdu  dopuszczające  do  ruchu  jest  ważne  min.  10  m-cy  od  daty
dostawy.

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie mikrobusu w pełnym zakresie,
tzn. OC, AC, NNW na okres 12 m-cy od daty przekazania pojazdy Zamawiającemu,



przy czym koszt  pełnego pakietu ubezpieczeniowego uwzględniony będzie w cenie
autobusu.

10. Ze  strony  Zamawiającego  protokół  zostanie  podpisany  przez  wyznaczonego
pracownika Pana  Tomasza Gorczycę – Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – Urząd
Miasta Płocka.

11. W  przypadku  stwierdzenia  przy  odbiorze  przez  Zamawiającego  niezgodności
przedmiotu zamówienia z Opisem Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust.
2 umowy, a także wad dostarczonego pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do jego
wymiany na  zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i  wolny od wad zachowując
termin dostawy, o którym mowa w ust. 1.

12. Pojazd musi być sprawdzony przez Wykonawcę pod względem technicznym i gotowy
do użytkowania.

13. Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
a) ze  strony  Zamawiającego:  Pan  Tomasz  Gorczyca,  tel.  24  367-16-01,  e-mail

tomasz.gorczyca@plock.eu;
b) ze strony Wykonawcy: ...........................

§ 3
1. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu:

1) książkę gwarancyjną wraz ze  szczegółowymi warunkami gwarancji  i  serwisu,  z
zastrzeżeniem postanowień § 5,

2) oryginalną instrukcję obsługi (w języku polskim),
3) kartę pojazdu,
4) książkę przeglądów okresowych,
5) homologację  fabryczną  oraz  homologację  producenta  zabudowy  (w  związku  z

przystosowaniem pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych),
6) dwa komplety kluczy,
7) dowód rejestracyjny.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) rejestrację samochodu;
2) objęcie  samochodu  serwisem gwarancyjnym świadczonym przez  autoryzowaną

stację obsługi;
3) wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem samochodu Zamawiającemu;
4) zatankowanie samochodu co najmniej 5 litrami paliwa. 

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Strony

ustalają  wynagrodzenie  w  wysokości  ………………………………  (słownie:
………………………………………………) brutto.

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszystkie  ciężary
publicznoprawne w szczególności  opłaty,  cła,  podatki  importowe,  akcyza,  wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę oraz  koszty
transportu  samochodu  wraz  z  jego  ubezpieczeniem  na  czas  dostawy  do  siedziby
Zamawiającego oraz pakiet, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  do  14  dni  od  daty  otrzymania  przez
Zamawiającego faktury wystawionej na: Gmina-Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Płock, NIP: 774-31-35-712, wraz z numerem umowy wg centralnego rejestru
umów, której  faktura dotyczy,  na  rachunek bankowy wskazany przez  Wykonawcę.
Podstawą wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu umowy będzie podpisany
przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za
wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez
Zamawiającego płatności  w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust.  3 umowy,
Strony  ustalają,  że  skonto  będzie  wynosiło  równowartość  oprocentowania
w  wysokości  5% w  skali  roku  od  należności  z  faktury  za  każdy  dzień  płatności
dokonanej  przed  terminem  określonym  w  ust.  3.  Zamawiający  zastrzega,  iż



możliwość dokonania  zapłaty  przed terminem będzie  uzależniona od jego  sytuacji
ekonomiczno-finansowej.

5. Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

6. W razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Wykonawca może
żądać  zapłaty  odsetek  ustawowych  za  opóźnienie  w  transakcjach  handlowych  za
każdy dzień opóźnienia. 

§ 5
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  (w  rozumieniu  art.  577  K.c.)  na  przedmiot

zamówienia, biegnącej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na zakres
i czas niżej określony:
1) perforacja nadwozia - ……………….,
2) powłoka lakiernicza – ………………..,
3) gwarancja mechaniczna – ……………….,
4) na zabudowę/wyposażenie – …………….,

2. Niezależnie  od  odpowiedzialności  Wykonawcy  z  tytułu  udzielonej  gwarancji
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi
za wady dostarczonego samochodu; okres rękojmi ustawowej przedłuża się na czas
równy okresowi gwarancji.

§ 6
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego  za  wszelkie  wady  fizyczne
i prawne samochodu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia  praw  własności  intelektualnej  lub  przemysłowej,  w  tym  praw  autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe
i  przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  opóźnienie  w wykonaniu  umowy w wysokości  0,5  % wynagrodzenia  brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień roboczy opóźnienia;

2) za opóźnienie  w usunięciu wad w okresie gwarancji  lub rękojmi w wysokości  
0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
roboczy  opóźnienia  w  usunięciu  wad  liczony  od  dnia  wyznaczonego  przez
Zamawiającego na usunięcie wad do dnia odbioru;

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczania
dodatkowego terminu, w szczególności  w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu
umowy będzie trwać powyżej 3 dni roboczych.

3. Zamawiającemu przysługuje  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  w
wysokości  przewyższającej  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej,  na  zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

5. Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy strony uznają dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 8
Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w
Urzędzie Miasta Płocka do stosowania.

http://www.zsz.plock.eu/


§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży  w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia 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. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z
następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) Wykonawca  w  chwili  zawarcia  umowy  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  na

podstawie art. 24 ust. 1;
3) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE  i  dyrektywy 2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  zamawiający  udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

 § 10

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1
pkt 2-6 Prawo Zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie
następujących istotnych zmian:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych
okoliczności:               

a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji,  przewrotu
wojskowego  lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,

b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, niekorzystne warunki pogodowe w postaci np. ulewnych
deszczy.

§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą

obu Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Strony

rozstrzygać będą polubownie, a w razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w
tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

Sporządził formalnie: Lena Kołodziejska-Grabowska (WOP-IV)
Sprawdził merytorycznie:

https://sip.lex.pl/#/dokument/68413980
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413979
https://sip.lex.pl/#/dokument/17099384%23art(258)

