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 Załącznik nr 3 do SWZ 

Nr sprawy: ZP.TP.271.04.2022 

 

UMOWA Nr……………….. 

 

Dostawa używanego autobusu na potrzeby 

Gminy Kikół” 

 

zawarta w dniu …………… 2022 r. 

 

pomiędzy: 

Gminą Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Józefa Predenkiewicza – Wójta Gminy Kikół 

przy kontrasygnacie Wioletty Frej – Skarbnika Gminy Kikół 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

NIP…………………………..……………,REGON:………………………….….., 

Reprezentowanym przez……………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na 

podstawie przepisu, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2021r. poz. 1129) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr 

………………………………………. oraz nr sprawy ZP.TP.271.04.2022 została zawarta umowa o zamówienie 

publiczne o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w zakresie 

i na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

w szczególności w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz oferty oraz załączniku nr 2 do SWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia, które stanowią integralną część umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz  Zamawiającego używanego 

autobusu marki  ……………………, model …………………………, rok produkcji …….., o przebiegu ………… 

wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych o parametrach technicznych 

i wyposażeniu szczegółowo określonych w formularzu oferty z dnia …………. r., który jest 

załącznikiem do niniejszej umowy oraz stanowi jej integralną część.  

3. Przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, roszczeń osób trzecich oraz posiada kompletną 

dokumentację pojazdu niezbędną do jego rejestracji oraz eksploatacji. 

4. Przedmiot umowy spełnia warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 

20.06.1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). 

5. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne autobusu marki  ……………………, model 

………………………… rocznik …………. oraz ich wyposażenie są zgodne z ofertą, o której mowa w ust. 2. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego prawa własności 

autobusu, o którym mowa w ust. 2. 
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7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje stosowną 

bazą oraz dochowa należytej staranności przy realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku 

jej braku inny dokumenty potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ofertą cenową 

będzie wynagrodzenie wg cen podanych w ofercie, na ogólną kwotę w wysokości: 

1) wartość ogółem netto ………………….…………………………………………….….…………………………………., 

2) wartość ogółem podatku VAT……………………………………………………………………………………………., 

3) wartość ogółem brutto ……………………………………………………...……….………………………………..……, 

4) słownie wartość ogółem brutto………………………………………………………………………………………….., 

2. Cena wymieniona w ust. 1 obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy, związanych 

z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego oraz 

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie pozytywny protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6. 

4. Płatność dokonana będzie w PLN na konto Wykonawcy po otrzymaniu prawidłowo wystawionej 

faktury.  

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibie Zamawiającego lub w formie 

elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. 

6. Faktura w określeniu nabywcy i odbiorcy musi zawierać nazwę i adres: Gmina Kikół, Plac Kościuszki 

7, 87-620 Kikół.  

7. Formą zapłaty będzie przelew należności na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę 

z faktury na konto Wykonawcy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia całkowicie przystosowanego do przewozu osób 

autobusu marki ……………………, model ………………………… z wyposażeniem do siedziby 

Zamawiającego – Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół,  na koszt i ryzyko Wykonawcy 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2. O terminie dostawy autobusu Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub pocztą 

elektroniczną na 2 dni robocze przed jej realizacją.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy pojazdu kompletnej dokumentacji 

sporządzonej w języku polskim, zawierającej: 

1) kartę pojazdu,  

2) książkę serwisową, 

3) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia, 

4) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, 

5) dwa komplety kluczyków. 

4. Koszty rejestracji i ubezpieczenia ponosi Zamawiający. 

5. Odbiór autobusu zostanie poprzedzony szczegółowymi badaniami zgodności parametrów 

technicznych i wyposażenia z opisem zawartym w ofercie w obecności upoważnionych przez 

Strony osób. 
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6. Za termin przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, rozumie się datę podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego, stanowiącego załącznik do niniejszej 

umowy. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do 

eksploatacji. 

8. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy okaże się, że przedmiotowy autobus posiada usterki 

lub wady Strony umowy sporządzą na tę okoliczność protokół i ustalą dodatkowy termin na 

usunięcie usterek lub wad w przedmiocie umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego 

wykonania. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,  

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

11. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 2 lit. a , zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy.  

12. W przypadkach o których mowa w § 3 ust. 11, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone autobus marki  ……………………, model ………………………… 

oraz wyposażenie będą z roku…………………………………. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiotowy autobus przygotowany do odbioru będą funkcjonalnie 

sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

3. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd autobusu marki  ……………………, model 

…………………………. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusu i jego wyposażenia 

spowodowane nieprzestrzeganiem przez Zamawiającego instrukcji obsługi samochodu. 

5. Zamawiający będzie pokrywać koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych i przeglądów 

okresowych (olej, filtry, itp ). 

 

 

 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Strony ustalają, że w razie niewykonania postanowień zawartej umowy (brak dostawy, 

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, dostarczenie towaru niezgodnego z postanowieniami 
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niniejszej umowy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia w dostawie.  

4. Łączna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron umowy nie może przekroczyć 20 % 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli odmawia bez uzasadnionych przyczyn 

odbioru przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień nieuzasadnionego opóźnienia 

w odbiorze, liczonego od dnia wyznaczonego na odbiór. 

§ 6 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy, strony będą dążyć do ich 

polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia każda ze stron może wystąpić 

z powództwem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 

 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..       …………………………..……. 

      Wykonawca                                Zamawiający   

 

 

 


