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PROJEKT UMOWY 

 

zawarta dnia …………………………..r.  w  Rybniku  pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w 

Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000067701, NIP: 642-

25-85-351, Regon: 272780323, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………., zwanym dalej Zamawiającym 
 

 a 

…………………………………………………. 

z siedzibą …………………………………… 

o nr KRS …………………………………….. 

NIP …………………………………………….. 

REGON ……………………………………….. 

reprezentowana przez: 

…………………………………. - ……………………………….. 

 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 
 

§1 

1 .  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zadanie:  

        „Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3.5 tony  – 1 szt”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust.1. obejmuje dostarczenie fabrycznie nowego samochodu dostawczego 

zgodnie z formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę. 
 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd w terminie ………………. dni od dnia podpisania umowy. 
 

§3 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach umowy pojazd: 

a) jest fabrycznie nowy, 

b) jest w pełni sprawny, 

c) jest wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz 

od wad prawnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd wykonany zgodnie z: 

a) Formularzem ofertowym, 

b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

3. Wykonawca w dniu dostawy przekaże kompletną dokumentację pojazdu sporządzone w języku polskim, 

zawierającą: 

a) książkę serwisową, 

b) instrukcję obsługi, 

c)  książkę przeglądów technicznych. 
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§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości: 

……………….. , ……. złotych ( słownie: …………………………………..złotych …./100).  

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę całego zakresu 

dostawy. 

§5 

1. Wynagrodzenie za realizację dostawy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu dostawy  

i odbiorze.  

2. Faktura Wykonawcy będzie płatna w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

na   rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze nr rachunku bankowego, który widnieje w 

elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

4. Zamawiający dokona zapłaty za dostawy i usługi objęte umową wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotów 

prowadzonym zgodnie z art. 96b Ustawy o VAT, dalej jako wykaz podmiotów. W przypadku wskazania na 

fakturze VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów, Zamawiający dokona 

płatności na inny podany w wykazie podmiotów rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku 

braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów na rachunek podany na fakturze VAT z 

zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm). 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w ust. 2 spowodowaną 

brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w 

szczególności brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym 

zgodnie z art. 96b ustawy o VAT. 

§6 

Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi przez 24 miesiące oraz z tytułu gwarancji: 

• na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, powłokę lakierniczą i perforację 

elementów nadwozia – …………………………. (mies.) , 

• limit - ……………………………… (km) , 

liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta będzie krótsza od minimalnej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja 

udzielona przez Dostawcę. 
 

§7 

Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne. 
 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji, lub rękojmi, 

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 

umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
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§9 

1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w szczególności gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje dostawy mimo 

wezwania na piśmie; 

b) Wykonawca przerwał realizację dostawy bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż jeden 

tydzień; 

c) Zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy lub firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan 

likwidacji; 

d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej 

umowie, pomimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji. 
 

 

 

§10 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru w zakresie terminów jej wykonania lub  w zakresie dostaw w następujących 

okolicznościach: 

1) gdy spełnione są następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający   działając 

z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 

b) zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia; 

c) zmiany nie przekraczają 50 % wartości zamówienia;  

2) Zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania 

przez Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu przedmiotem 

zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie wymagania 

produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SIWZ i nie powoduje zwiększenia ceny 

ofertowej – co Wykonawca powinien szczegółowo udokumentować. 

3) Zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia produkcji zaoferowanych produktów 

lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski – pod warunkiem, że nowy 

produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego 

zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia ceny 

ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować. 

4) Zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku upadłości bądź likwidacji producenta, 

dystrybutora bądź gwaranta zaoferowanych produktów – pod warunkiem, że nowy produkt 

spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z 

SIWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo 

udokumentować. 

5) Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w umówionym terminie, 

przy czym nie dotyczy to okoliczności związanych z zapewnieniem łańcucha dostaw przez 

Wykonawcę. Nie będą stanowiły podstawy przedłużenia terminu realizacji umowy opóźnienia w 

dostawach materiałów przez Podwykonawców bądź dostawców na rzecz Wykonawcy, problemy 

z transportem po stronie Wykonawcy, problemy finansowe wykonawcy skutkujące 
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wstrzymaniem dostaw przez podwykonawców lub dostawców wykonawcy etc. 

6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

7) Przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę o 

czas niezbędny do należytego wykonania zamówienia, jednakże nie dłuższy niż czas trwania 

okoliczności je powodujących.   

8) W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego dotyczących braku 

przygotowania/ przekazania miejsca realizacji dostawy i montażu. 

9) Nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub 

Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnieniu świadczenia. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie 

terminu wykonania zamówienia. 

10) Jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, 

których nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

11)  Zaistnienia okoliczności lezących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, kwestiami organizacyjnymi, które nie były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.  

12) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11 

1. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego  drugiej Strony. 

2. Każda ze Stron oświadcza i potwierdza, że jest uprawniona do przekazania (udostępnienia) danych 

osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) swoich pracowników lub 

współpracowników, którzy zostali lub zostaną przez nią wyznaczeni do realizacji jej praw lub obowiązków 

związanych lub wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że osoby, o których mowa w ust. 2, zostały przez nią zapoznane z 

treścią obowiązku informacyjnego  drugiej Strony. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy  Kodeksu 

Cywilnego; 

5. Zmiany, rozwiązanie, odstąpienie i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody zamawiającego, przelewać na osoby 

trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, pod rygorem nieważności umowy cesji. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron  

 

 

Z a m a w i a j ą c y :                                                            W y k o n a w c a :  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy 

 


