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Załącznik nr 4 do SIWZ (GOZ.1.2020) 

Wzór umowy 

UMOWA nr ................................. 

Zawarta w dniu ......................r. w Gogolinie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gogolinie, 

ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin, NIP: 1990039213, reprezentowanym przez Dyrektora – Andrzeja 

Mrowiec, zwanym dalej „ Zamawiającym”, 

a 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „ Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego nr ................... z dnia ...................., 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy samochodu elektrycznego 

dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia z załącznikami (w szczególności załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany samochód elektryczny jest fabrycznie nowy, kompletny, 

wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich. 

4. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu, w języku polskim: dokumentację techniczną wraz instrukcją obsługi, kartę 

gwarancyjną, świadectwo homologacji, kartę pojazdu, książkę serwisową oraz wszystkie dokumenty 

niezbędne do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

6. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru. 

7. Dostawa nastąpi do: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin. 
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§2 

Termin realizacji 

Termin wykonania zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do … tygodni od dnia podpisania 

umowy. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego     

w §1 wynosi:.................................................................zł brutto 

(słownie: .................................................................................) 

z tego kwota netto .................................. 

VAT – 23% 

2. Całkowite wynagrodzenie umowy, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy                            

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, ewentualne upusty i pozostałe 

czynniki cenotwórcze wynikające z załącznika nr 1 do SIWZ  - szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia oraz podatek VAT. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni 

licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy (potwierdzonego podpisanym 

protokołem odbioru) i otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

5. W  przypadku stwierdzenia braków przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,    

Wykonawca  ma prawo  do  wystawienia  faktury  po  protokolarnym  potwierdzeniu  ich  usunięcia  

przez Zamawiającego. 

6.  Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może przenieść na osoby 

trzecie jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności 

przysługujących wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na rachunek bankowy wskazany 

przez wystawcę na prawidłowo wystawionej fakturze. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem 

płatności wskazanym na fakturze, a wskazanym w umowie przyjmuje się, że obowiązującym 

terminem płatności jest termin wskazany  w umowie. 

8. Jako dzień zapłaty, Strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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§ 4 

 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego pojazdu z tytułu gwarancji oraz rękojmi, według 

zasad Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony samochód zgodnie z treścią swojej oferty: 

a) gwarancja mechaniczna - ……………………., 

b)   gwarancja na perforację nadwozia – ………………………, 

c)  gwarancja na akumulator - ………………………………, 

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru. 

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie regulowane niniejszą umową nie mogą być mniej korzystne 

niż gwarancje producenta. 

5. Usunięcie wad i usterek będzie stwierdzone protokolarnie. 

6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy dostarczony w ramach umowy 

jest wolny od wad fizycznych oraz że jest zgodny z przedmiotem zamówienia  i wymogami 

technicznymi oraz odpowiada celowi umowy. 

7. Długość rękojmi odpowiada długości udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, chyba że przepisy 

prawa przewidują dłuższy termin rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny, w przypadku niezgodności 

pomiędzy postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, a postanowieniami umowy, pierwszeństwo 

mają postanowienia niniejszej umowy. 

9.  Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, zawierają dokumenty gwarancji 

wydane Zamawiającemu w dniu odbioru. 

 

§5 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podmiotom trzecim 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, normami i obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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§6 

Kary umowne 

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia  w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru, a także 

opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad lub opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i 

rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego  w § 3 ust.1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę  umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust.1 

za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

6. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

 

§7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad wskazanych w protokole 

odbioru przekroczy 20 dni, 

2) dostawa samochodu elektrycznego rażąco odbiega od przyjętych norm jakościowych oraz 

zasad bezpieczeństwa, 

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                 

o powyższych okolicznościach. W wypadku opisanym w §7 ust. 1 pkt 3 Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług 

do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i w warunkach określonych w ust. 1 i 2. 
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§8 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

a) opóźnienia dostawy niezawinionego przez Wykonawcę spowodowanego działaniem siły wyższej, 

b) w  przypadku  przekształcenia  firmy  lub  wynikające  z  następstwa  prawnego,  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

c) zmiany stawki podatku VAT. 

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile 

informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej stronie na piśmie. 

3. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia    umowy  mogą  być  dokonane  za  zgodą  obu  stron  przy 

zachowaniu formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 9 

 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Dane osobowe pozyskane przez Zamawiającego w ramach lub na potrzeby realizacji 

postanowień niniejszej umowy będą przetwarzane przez administratora, którym będzie Zamawiający, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, zgodnie z informacją wskazaną w SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, której dane osobowe 

są lub będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

zwalniając tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, 

że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest 

zobowiązany udostępnić dokumentację potwierdzającą dopełnienie obowiązku informacyjnego, 

określonego w zdaniu poprzedzającym. 
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5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


