
Załącznik nr 5 – Projekt umowy 

Umowa Nr ……………………………….

 zwana dalej „umową”, zawarta w Łętowni dnia ………. 2019 roku pomiędzy: Powiatem  Suskim,
adres siedziby: 34-240 Sucha Beskidzka, ul.  Kościelna 5b, NIP 552-142-79-33, reprezentowanym
przez  Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej  w Łętowni Pana Romana Dyrcza, adres siedziby:
Łętownia353,  34-242 Łętownia,  zwanym dalej  Zamawiającym,  dane  do  korespondencji:  Dom
Pomocy Społecznej w Łętowni, adres siedziby: Łętownia 353, 34-242 Łętownia.
a Firmą: …………………………………….…

……………………………………….
………………………………………

NIP: ……………………………
REGON: …………………………...

reprezentowanym przez ……………………………...

zwanym dalej Wykonawcą,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2019
na  Zakup  i  dostawę  fabrycznie  nowego  samochodu  9-cio  osobowego  przystosowanego do
przewozu  osób  niepełnosprawnych  dla Domu  Pomocy  Społecznej  w  Łętowni,  zgodnie   z
przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r. poz.1986z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu następującego towaru: fabrycznie
nowego  9 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, zgodnie ze  specyfikacją istotnych
warunków  zamówienia,   w  szczególności  szczegółowym  opis  przedmiotu  zamówienia
(dokument stanowi załącznik do umowy) oraz ofertą Wykonawcy.

2. Przedmiot  umowy  jest  współfinansowany  ze  środków  PFRON  w  ramach  „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

§ 2

1.  Cenę  kupna  za  całość  zamówienia  strony  ustalają  na  kwotę   brutto: ……………  zł
/słownie/ ………………………………………………………………….

2.  Cena  kupna  powinna  być  zapłacona  w  formie  przelewu  bankowego  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy podany na   fakturze  w ciągu  21 dni  od  odbioru towaru  przez  Zamawiającego
i doręczenia wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 



3. Wykonawca może  doręczyć fakturę VAT wyłącznie po nie  zgłoszeniu przez Zamawiającego
reklamacji w terminach, o których mowa w § 4 Umowy. Faktura powinna być wystawiona na
nabywcę:

Powiat  Suski
 34-240 Sucha Beskidzka,

ul. Kościelna 5b, 
NIP 552-142-79-33

 ze wskazaniem odbiorcy: 

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni 

 Łętownia353 

34-242 Łętownia
  

 Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie doręczona na adres: Dom Pomocy Społecznej w
Łętowni adres siedziby:  Łętownia353, 34-242 Łętownia z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający
do chwili dostarczenia towaru przez Wykonawcę, może listem poleconym podać do wiadomości
Wykonawcy nowy adres obowiązujący dla doręczeń faktur.

4. Termin zapłaty ceny kupna jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. 
5.  Jeżeli  zapłata  dokonywana  jest  w formie  przelewu bankowego za  zapłatę  uważa się  chwilę

złożenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku
Zamawiającego były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę
uważa się chwilę, w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek i mógł nią dysponować.

6. Wpłaty, które Zamawiający dokonywał będzie na poczet zapłaty za przedmiot umowy będą w
pierwszej kolejności zaliczane na spłatę należności głównej, a następnie na należne odsetki i
inne należności uboczne. 

7.  Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem podatku  od  towarów i  usług  (VAT),  ma  numer
identyfikacji podatkowej NIP i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności
składania na niej podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.

§ 3

1. Wydanie towaru określonego w § 1 umowy nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej  w
Łętowni, Łętownia 353, 34-242 Łętownia najpóźniej w terminie 80 dni od daty podpisania
umowy. 

2. W razie  zmiany miejsca  wykonania  zobowiązania  wydania  lub  odbioru  towaru  po zawarciu
umowy, dodatkowe koszty tym spowodowane obowiązana będzie ponieść Strona, której dotyczą
przyczyny zmiany.

3. Koszty  wydania  i  transportu  towaru  obciążają  Wykonawcę  i  są  ujęte  w  cenie  określonej  
w § 2 umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia świadczenia częściowego  w przypadku,
gdy narusza to jego uzasadniony interes.

5.  Wydanie  towaru  Zamawiającemu  następuje  z  chwilą  umożliwienia  mu  przez  Wykonawcę
fizycznego objęcia rzeczy w posiadanie wraz z dokumentami umożliwiającymi rozporządzanie
towarem oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.



§ 4
1. Zamawiający powinien zbadać  pojazd w ciągu  7 dni roboczych, licząc od dnia jego  wydania  

i odebrać towar. Zamawiający potwierdza odbiór towaru poprzez sporządzenie oraz podpisanie
protokołu  odbioru.  Osoby  odpowiedzialne  za  zweryfikowanie  i  odbiór  towaru  od  strony
Zamawiającego: Dyrektor.

2.  W razie  stwierdzenia  wad  lub  braków  Zamawiający  w  terminie  podanym  w  ust.  1 złoży
Wykonawcy pisemną reklamację i odmówi dokonania odbioru towaru. 

3.  Wykonawca  jest  obowiązany  w  terminie  do  7 dni  kalendarzowych  reklamację  rozpatrzyć
i udzielić odpowiedzi na piśmie,  czy reklamację uznaje,  a w razie uznania,  podać sposób jej
załatwienia.

4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w skutek okoliczności, za które ani Zamawiający, ani
Wykonawca zgodnie z Umową odpowiedzialności nie ponosi, przechodzi na Zamawiającego z
chwilą wydania towaru przez Wykonawcę.

§ 5

Gwarancje i rękojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód gwarancję na okres wskazany każdorazowo

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca winien wystawić dokument gwarancyjny. 

2. Okres gwarancji mechanicznej na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, 
mechaniczne bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy: 
…………………………………….. (min. 24 m-ce)

      Okres gwarancji na perforację nadwozia bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy:              
………………………………………(min. 96 m-ce).

      Okres gwarancji na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy: 
………………………………………(min. 36 m-ce).

      Gwarancja na wykonaną zabudowę: ………………. (min. 24 m-ce)

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym
mu z tytułu rękojmi za wady.

4. Okres gwarancji dla naprawianego towaru ulega wydłużeniu o czas do usunięcia wad.
5. Zakres  odpowiedzialności  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  wynika  z  przepisów

kodeksu cywilnego.
§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 10 % wartości towaru określonej w § 2 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 0,5 % wartości towaru określonej § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w terminowym wydaniu

towaru Zamawiającemu lub usunięciu ujawnionych wad towaru, nie więcej jednak niż 25%
wartości towaru określonej w § 2 ust.  1 przy czym w przypadku zwłoki  powyżej 14 dni



Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i do naliczenia kary umownej z
tego tytułu w wysokości 10% określonej w § 2 ust. 1 wartości towaru. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości:
a)  0,5 %  wartości  towaru  określonej  w  §  2  ust.  1  będącego  przedmiotem  umowy,  jeżeli

Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach

ogólnych.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
b)  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  drugiej  strony  -  w  dniu  dotarcia  do  drugiej  strony

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  należnego  mu  wynagrodzenia  o

którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 7

1.  Jeżeli  Wykonawca  popadnie  w  zwłokę  w  wykonaniu  obowiązku  wydania  Zamawiającemu
towaru w terminie oznaczonym w  § 3  Umowy, to Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy
termin wydania towaru nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania, 
a w przypadku zwłoki powyżej 14 dni  może od umowy odstąpić bez potrzeby wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu do wydania towaru.

2. Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę w wykonaniu obowiązku odbioru towaru, to Wykonawca
będzie  miał  prawo  odstąpić  od  umowy po  uprzednim pisemnym wezwaniu  Kupującego  do
odbioru towaru.

§ 8

Poufność

 1. Strony  zobowiązują  się  do  nie  przekazywania,  nie  ujawniania  osobom  trzecim
i niewykorzystywania Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy Strona podjęła niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.

2.  Przez  Informacje  Poufne  rozumie  się  jakiekolwiek  informacje  lub  dane  uzyskane  w trakcie
współpracy Stron, przez co rozumie się także negocjacje, nieujawnione wcześniej do publicznej
wiadomości, a związane z działalnością Stron i podmiotów, w których są lub zamierzają one być
zaangażowane kapitałowo - pośrednio lub bezpośrednio, w tym zwłaszcza dotyczące:

a)       kontrahentów Stron i prowadzonych przez nich działalności,

b)       udziałowców, względnie akcjonariuszy Stron i prowadzonych przez nich działalności,

c)       tajemnicy handlowej Stron,

d)      rozwiązań  softwareowych  i  technologii  informatycznych  wykorzystywanych  przez   
   Strony,

e)      marketingu i reklamy,

f)       wszelkich  opracowań  i  dokumentów  dostarczonych  przez  Strony  w  wyniku  
 wykonania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych Stron.

 3.      Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji:



1)      powszechnie dostępnych w momencie ich ujawnienia, pod warunkiem, że do ujawnienia ich
doszło bez winy którejkolwiek ze Stron,

2)      które znajdowały się w posiadaniu danej Strony przed ich ujawnieniem, pod warunkiem, że
Strona  ta  weszła  w posiadanie  tych  informacji  w sposób  zgodny  z  prawem,  chyba  że  zostały
dostarczone poufnie,

3)      na których przekazanie, ujawnienie i wykorzystanie druga Strona wyraziła uprzednią zgodę
w formie pisemnej,

4)      do których przekazania, ujawnienia lub wykorzystania Strona jest zobowiązana na podstawie
obowiązujących przepisów, orzeczeń i decyzji sądów oraz upoważnionych organów i instytucji,

4.      W związku z powyższym, Strony zobowiązują się do nieujawniania jakichkolwiek Informacji
Poufnych,  ani  ich  źródła,  niezależnie  od  formy  ich  przekazania,  nośnika  i  źródła,  zarówno  w
całości, jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od Strony, której
informacja lub źródło informacji dotyczy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ich ujawnienie wymagane
jest  przez  przepisy  prawa  lub  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  sądowym  lub
administracyjnym,  w którym uczestniczy  Strona  albo,  kiedy  do  ujawnienia  dochodzi  za  zgodą
zainteresowanej  Strony.  W  przypadku,  gdy  którakolwiek  ze  Stron  będzie  zmuszona  ujawnić
jakiekolwiek  Informacje  Poufne  w  razie  zaistnienia  jednej  
z powyższych sytuacji, niezwłocznie powiadomi ona drugą Stronę o takiej konieczności.

5.      Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie wiążą Strony bezterminowo.

6.      Strony  zobowiązują  się  wykorzystywać  Informacje  Poufne  wyłącznie  w  zakresie   
i w związku z wykonywaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

7.      Informacje  Poufne  mogą  być  przekazywane  pomiędzy  Stronami  wyłącznie   
z zachowaniem poniższych zasad:

1)      Informacje Poufne mogą być przekazywane ustnie, pisemnie, w formie zapisu magnetycznego
lub cyfrowego lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony przez Strony,

2)      dostęp do Informacji  Poufnych będą mieli  wyłącznie  członkowie władz  (przedstawiciele)
danej Strony oraz inne osoby upoważnione przez Stronę biorące udział w pracach. Dana Strona
ponosi odpowiedzialność za ujawnienie Informacji Poufnych przez powyższe osoby,

3)      przekazane przez daną Stronę Informacje Poufne przechowywane będą przez Stronę, która je
otrzymała w sposób zapewniający zachowanie ich poufności.

 8.      Strony  zobowiązują  się  do  uzgadniania  stanowiska  w  przypadku  przygotowywania
komunikatów prasowych, ogłoszeń publicznych, reakcji na doniesienia prasowe lub innych form
komunikatów dotyczących Umowy, których celem jest dostarczenie jakichkolwiek informacji dla
potrzeb mediów lub opinii publicznej. Ograniczenie powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek
publikacji komunikatu wynika ze stosownych przepisów prawa.

9.      W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  
z niniejszej umowy, przez co rozumie się ujawnienie informacji uznanych za poufne, Stronie, której
prawa zostały naruszone przysługuje prawo do dochodzenia od drugiej Strony odszkodowania na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby

trzecie  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  a  w  szczególności  dokonywać  cesji
wierzytelności.



§ 10

Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy,  których  nie  da  się  rozstrzygnąć  w  sposób
polubowny  przez  strony,  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  miejscowo  dla  siedziby
Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

…………………………………                                       ………………………………
          Zamawiający                                              Wykonawca


