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Istotne postanowienia umowy 
 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy samochodu towarowo-
osobowego, który spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ oraz posiada indywidualne cechy zgodnie z 
załączonym do oferty opisem oferowanego samochodu. 

2. Pojazd będący przedmiotem umowy musi być wolny od wad prawnych, nie może być 
obciążony prawami osób trzecich oraz nie może być przedmiotem żadnego postępowania i 
zabezpieczenia, co Wykonawca gwarantuje. 

3. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi 
tego przedmiotu,(w szczególności dokumentami niezbędnymi do rejestracji, dokumentami 
gwarancyjnymi, fabrycznymi instrukcjami obsługi oraz dwoma kompletami kluczy), potwierdza 
protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez przedstawicieli stron umowy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód w terminie uzgodnionym przez strony, jednak 
nie późniejszym niż 20 grudnia 2013r. 

5. Samochód przedstawiony Zamawiającemu do odbioru powinien być zatankowany (min. 10 
litrów paliwa). 

6. Zamawiający może odmówić odbioru samochodu wówczas gdy: 
a. stwierdzi wadę pojazdu uniemożliwiającą jego użytkowanie; 
b. samochód nie będzie odpowiadać warunkom określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
7. Tytułem należności za przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni po 

otrzymaniu faktury VAT.  
8. Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 
9. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

odsetek ustawowych. 
10. Wynagrodzenie zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze i obejmuje wszystkie koszty 

wykonania przedmiotu umowy. 
11. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku: 

a. przekroczenia terminu wydania pojazdu określonego w umowie, w wysokości 0,2 % 
łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b. niewykonania, nienależytego wykonania, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego z przyczyn leżących po drugiej stronie, w wysokości 
20% łącznego wynagrodzenia brutto. 

12. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych 
bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 

13. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach 
ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

15. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i 
warunkach określonych poniżej: 
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, w tym w zakresie podatku VAT. 

16. Wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

17. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz.907). 

 


