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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

Wzór umowy 
 

(po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) 
 

 

Zawarta w dniu .............................2015 r. w Kielcach pomiędzy: 

 

 ………………………………………………………………, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

…………………………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:…………………………  

zwanymi dalej „Stronami”, 

 

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostarczenie mobilnego zestawu 

promocyjnego w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego– Greenvelo 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest najem jednej (1) sztuki samochodu osobowego typu kombi marki 

…………. typ……………………… na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z dnia ........................... r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący 

integralną część umowy. 

3. Zamawiający wymaga, by dostarczony Przedmiot Umowy był fabrycznie nowy, pełnowartościowy, 

nieużywany (nie noszący śladów użytkowania). 

4. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe zaoferowane w złożonej ofercie nie ulegną 

podwyższeniu w trakcie realizacji całej Umowy. 
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§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy, o których mowa w § 1 w terminie do 

…………………… od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Transport Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego oraz jego koszt obciążają 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu Przedmiotu 

Umowy do miejsca przeznaczenia. 

3. Każdorazowo z czynności odbioru Przedmiotu Umowy Strony sporządzą protokół, który 

podpisany zostanie przez upoważnione osoby obu Stron, zawierający w szczególności: 

a) wykaz i liczbę dostarczonego Przedmiotu Umowy, 

b) dzień i miejsce odbioru Przedmiotu Umowy, 

c) oświadczenie Stron o braku albo istnieniu wad w odniesieniu do Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności i nieprawidłowości w dostarczonym Przedmiocie Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt Przedmiotu Umowy na wolny od wad w 

ciągu następnych 5 dni kalendarzowych, licząc od daty jego dostarczenia. 

5. W chwili dostarczenia Przedmiotu Umowy Strony sporządzą końcowy protokół odbioru 

Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

§ 4. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz za najem Przedmiotu Umowy wysokości: 

......................................................................... złotych netto (słownie: 

............................................................. złotych) ......................................... złotych brutto (słownie: 

................................................ złotych), zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi Załącznik nr 

1 do Umowy, za cały okres najmu. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem płaconym z 
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dołu, tj. za zrealizowany najem. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje całkowity koszt 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2. W szczególności cena brutto obejmować 

będzie: koszt ubezpieczenia, koszt wszelkich usług związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty a także pozostałe 

czynniki cenotwórcze związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Cena Umowy, o której mowa w ust. 1, jest stała i nie podlega żadnym zmianom. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: nazwa 

banku:………………………, nr  konta:………………………………………………………….. w 

terminie 30dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata 

następuje z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest końcowy protokół odbioru podpisany 

przez obie Strony, o którym mowa § 3 ust. 5. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. NIP Zamawiającego: 

…………………………………, NIP Wykonawcy: …………………………….                     

 

§ 5. 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. 

Okresy gwarancyjne liczone są od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 3 ust. 5. 

2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość i prawidłowe działanie dostarczonego Przedmiotu 

Umowy.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady 

fizyczne dostarczonego Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do bezpłatnej jego wymiany na 

wolny od wad w terminie ……………………… dni kalendarzowych, od daty zawiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałej wadzie. 

 

§ 6. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB 
NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

 

1. W przypadku opóźnienia, z winy Wykonawcy, w terminie, o którym mowa w § 2 Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% całkowitej 
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wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający 

ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego z SOPZ i nie 

zastosowaniu się do uwag i wytycznych zgłoszonych przez Zamawiającego w protokole odbioru, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % 

całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każde kolejne zgłoszenie 

przedmiotu zamówienia do odbioru. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

5. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne, określone w ust. 1 i 2, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  

i utraconych korzyści. 

 

§ 7. 

1. W przypadku nie wywiązania się z warunków gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 

Przedmiotu Umowy podlegającego gwarancji, a wynikającego z Załącznika nr 2  do niniejszej 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy, który uległ 

uszkodzeniu bądź usunięciu wady fizycznej. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

 

§ 8. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych 

w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację umowy, następują w 

drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia 

zamiany. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadku przekształceń 
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podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym. 

 

§ 9. 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w związku 

z wykonywaniem umowy, podejmą negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje, 

o których mowa powyżej nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o wszelkich umowach 

podwykonawstwa, które Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć dla wykonania niniejszej 

Umowy. Zawiadomienie nie będzie zwalniało Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub 

zobowiązań wynikających z należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Za działania lub 

zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne. 

2. Brak informacji, o której mowa w ust. 1 będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4.  Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 11. 

Umowa niniejsza wraz z ….. załącznikami została sporządzona w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia Formularza oferty. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy. 

 

WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 


