
Załącznik Nr 6 do SIWZ Nr IR. 272.1.14.2013.I

UMOWA Nr ….

zawarta w dniu … . … .2013 r. w Kłobucku, pomiędzy  Powiatem Kłobuckim, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego, z/s w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, posiadającym 
numer NIP: 574-17-83-156, REGON: 152180754, w imieniu którego występują:

1. Starosta - ...........................
2. Wicestarosta - ........................... 

zwanym w dalszej części Zamawiającym    

a  …........................................................................................,  z/s  w ….............................,  przy
ul. …........................................... reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

1. …........................... - …............................
2. …........................... - …............................

wpisaną/wpisanym  do  rejestru  …..............................  prowadzonego  przez  …................................ 
pod numerem …................................., NIP: ......................................
zwaną/zwanym w dalszej części  Dostawcą

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze …....................................,
pn.:  Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Kłobucku, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest sprzedaż  i  dostawa  fabrycznie  nowego  samochodu 
dostawczego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 roku, dla potrzeb Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kłobucku.

2. Dostawca  w  ramach  zawartej  umowy  zobowiązany  jest  dostarczyć  samochód  zgodny
z  opisem  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Samochód  musi  być 
dopuszczony do ruchu drogowego,  sprawny technicznie  i  gotowy do eksploatacji.  Wraz
z samochodem Dostawca zobowiązany jest przekazać następujące dokumenty:
a) kartę pojazdu,
b) świadectwo homologacji, 
c) książkę gwarancyjną/serwisową,
d) instrukcję obsługi w języku polskim,
e) specyfikację z parametrami technicznymi zastosowanych płynów, olejów, smarów. 

3. Wszelkie  dokumenty  wymagane  do  zarejestrowania  samochodu  winny  być  wystawione
na Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.
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§ 2

1. Dostawa samochodu zostanie zrealizowana max. w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty 
podpisania  umowy,  do  siedziby  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kłobucku,  przy
ul. Zamkowej 19, transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko.

2. Dostawca zawiadomi faksem Zamawiającego o konkretnym dniu i godzinie dostawy na dwa 
dni przed dostawą. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dzień roboczy, tj. od pn.-pt. 
w godz. od 7.00 – 15.00.

§ 3

1. Dostawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  pojazd  w  stanie  wolnym  od  wad 
fizycznych jak i prawnych, zgodnie z zawartą umową, a także przedłożoną w toku postępowania 
przetargowego ofertą. 

2. W ramach zawartej umowy Dostawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli 
dostarczony samochód będzie posiadał wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, jeżeli 
pojazd nie będzie posiadał właściwości, o których istnieniu zapewnił Dostawca, albo jeżeli pojazd 
zostanie wydany w stanie niezupełnym. 

3. Dostawca  ponosi  również  odpowiedzialność  względem  Zamawiającego,  jeżeli  dostarczony 
samochód stanowić będzie własność osoby trzeciej, albo jeżeli będzie obciążony prawem osoby 
trzeciej.

§ 4

1. Odbiór  dostarczonego  samochodu  dokona  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,
w zakresie zgodności z SIWZ i zawartą umową. Odbiór samochodu potwierdzony zostanie 
protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez strony. 

2. W  przypadku  stwierdzenia  przez  osobę  dokonującą  odbioru  pojazdu,  że  dostarczony 
samochód jest niezgodny z opisem w SIWZ oraz zawartą umową, tj. nie spełnia określonych 
wymagań, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy odbioru przedmiotu dostawy. 
Dostawca zobowiązany jest  wówczas  do niezwłocznego dokonania  wymiany samochodu
na zgodny z opisem w SIWZ lub dokonania uzupełnienia brakującego wyposażenia,  nie  
później niż w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu o odmowie przyjęcia samochodu, z 
przyczyn leżących po stornie Dostawcy lub w innym ustalonym przez strony terminie.  

3. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  samochodu,  zostaną  stwierdzone  wady  fizyczne
powstałe,  np.  na  skutek  uszkodzeń  mechanicznych,  typu:  zarysowania,  wgniecenia, 
pęknięcia, itp. lub dojdzie do wykrycia innych wad technicznych w pojeździe, Zamawiający 
ma  prawo  żądać  od  Dostawy  usunięcia  tych  wad.  Dostawca  niezwłocznie  dokona
ich usunięcia, nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia i podpisania stosownego 
protokołu lub w innym ustalonym przez strony terminie. 

4. Niemożność usunięcia wad zobowiązuje Dostawcę do wymiany samochodu na nowy, wolny 
od wad. 

5. W  przypadku  wykrycia  podczas  odbioru  pojazdu  istotnych  wad  mechanicznych
bądź  technicznych,  uniemożliwiających  poruszanie  się  pojazdem  lub  mogących 
spowodować  zagrożenie  dla  pasażerów  i  ruchu  drogowego,  Dostawca  zobowiązany
jest wymienić samochód na nowy, wolny od wszelkich wad, nie później niż w ciągu 14 dni
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od daty ich zgłoszenia i  podpisania stosownego protokołu lub w innym ustalonym przez 
strony terminie. 

§ 5

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na piśmie Dostawcę o wadzie dostrzeżonej po odbiorze 
przedmiotu  dostawy,  a  Dostawca zobowiązuje  się  do  podjęcia  wszelkich  działań,  mających
na celu usunięcie wad, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia  lub w innym 
ustalonym przez strony terminie. 

 
2. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie i odnotowane w książce  gwarancyjnej 

pojazdu.

§ 6

Dostawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkody 
wynikłe z winy Zamawiającego. 

§ 7

1. Dostawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

2. W  przypadku  odmowy  usunięcia  wykrytych  wad  lub  nieusunięcia  wad  w  wyznaczonym 
terminie, Zamawiający w zastępstwie i na koszt Dostawcy dokona ich usunięcia.

    
§ 8

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na samochód. Okres gwarancji wynosi:
a) mechaniczna - .......................................
b) na powłoki lakierowe - .......................................
c) na perforację nadwozia  - .......................................
d) na skrzynię ładunkową     - .......................................

2. Gwarancja będzie liczona od daty protokołu zdawczo – odbiorczego pojazdu. 

§ 9

1. Wartość netto za dostarczony pojazd wynosi: ................................ PLN
(słownie: .....................................................................................................)

2. Wartość, o której mowa w ust. 1, zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT, 
wg. stawki .......%, w wysokości: ................................. PLN 
(słownie: ...................................................................................................)

3. Wartość brutto za dostarczony pojazd wynosi: ............................... PLN 
(słownie: ...................................................................................................)

§ 10

1. Wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu  umowy  płatne  będzie  na  podstawie  faktury 
wystawionej  po  fizycznym  odbiorze  pojazdu,  potwierdzonym  protokołem  zdawczo  – 
odbiorczym.
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2. Faktura  wystawiona  zostanie  na  Powiatowy  Zarząd  Dróg  z/s,  ul.  Zamkowa  19,  42-
100 Kłobuck, NIP: 574-18-32-021, który zgodnie z zawartą umową będzie jej płatnikiem. 

3. Dostawca jest  zobowiązany do złożenia  faktury niezwłocznie,  nie  później  niż  w 7 dniu, 
licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego pojazdu. 

4. Faktura  płatna  będzie  przelewem w  ciągu  14  dni  od  daty  jej  otrzymania  na  wskazany 
rachunek Dostawcy.

5. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego płatnika, o którym mowa w § 10 ust. 2. 

6. Dostawca  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie  wierzytelności  wynikającej  z  niniejszej 
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 11

1. Osobami wyznaczonymi do wzajemnych kontaktów będą:
a) ze strony Zamawiającego: ................................................................., Tel.. kom. ......................................................

                                                         Tel. Fax. ........................................................

b) ze strony Dostawcy : .........................................................................., Tel. Kom ..........................................................
                                          Tel. Fax.. ...........................................................

§ 12

1. Za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  Dostawca  zobowiązany
jest  do zapłacenia  Zamawiającemu kar  umownych  w wysokości  i  przypadkach określonych 
poniżej:
a) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 za odstąpienie lub rozwiązanie niniejszej 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca  
b) 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki
w dostawie pojazdu, wykraczający ponad termin umowny
c) 0,10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki
w dostarczeniu dokumentów wymienionych w  § 1 ust. 2
d) 0, 10 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 9 ust. 3 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki 
wykraczający ponad termin, o którym mowa w §  4 ust. 2, 3 lub 5 oraz  § 5 ust. 1. 

2. Strony  uzgadniają,  że  kary  umowne  przewidziane  w  niniejszej  umowie  potrącone  będą
z  wystawionej  przez  Dostawcę  faktury,  a  gdyby  okazało  się  to  niemożliwe  Dostawca 
zobowiązany jest do zapłaty kar przelewem na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości:
a) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3 za odstąpienie lub rozwiązanie niniejszej 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada. 

4. Niezależnie  od kar  umownych  strony mogą dochodzić  odszkodowania przewyższającego 
wysokość  kar  umownych,  w  przypadku  poniesienia  szkody  wyższej  niż  rekompensata
w postaci kary umownej. 
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§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Dostawcę.

2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści 
oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Dostawcy lub  w przypadku  okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Dostawcy bez zmiany 
samego Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy Dostawcy) 
b)  zmiana  strony  umowy  –  Dostawcy  w  sytuacji  następstwa  prawnego  wynikającego
z odrębnych przepisów.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 16

Ewentualne spory pomiędzy stronami, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, 
rozpatrywane będą przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę  sporządzono  w  4-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach:  3  egz.  dla  Zamawiającego 
i 1 egz. dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY  DOSTAWCA
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