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WZÓR  
UMOWA NR …………… / 2019 

 
zawarta w dniu ……………………. w Browinie pomiędzy Powiatem Toruńskim,  
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956-20-86-885, działającym przez jednostkę 
organizacyjną: Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chełmża, 
reprezentowany przez …………………………………………………..……………………., zwanym dalej  
w treści Umowy „Zamawiającym”,  
a 
…………………………………………………. z siedzibą przy ………………………………………………………….,  
NIP: ……………………., REGON: ………………………………, KRS: …………………….................., 
reprezentowanym ………………………………………………………………..…………….., zwanym dalej  
w treści Umowy „Wykonawcą”. 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Przedmiot niniejszej Umowy jest współfinansowany ze środków 
PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, zgodnie  
z Umową nr WRR/000305/02/D z dnia 25 września 2019 r., zawartą pomiędzy PFRON i Powiatem 
Toruńskim. 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Zakup 
samochodu osobowego – mikrobus, z 9- miejscami, w tym kierowca, przystosowany 
do przewozu 1- osoby na wózku inwalidzkim”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać oraz dostarczyć Zamawiającemu do jego 
siedziby samochód osobowy marki: ……………….. typ: ………………………. 

3. Wykonawca oświadcza, iż samochód jest fabrycznie nowy z roku produkcji ………..…….. 
i spełnia wymagania określone w opisie technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1  
do niniejszej Umowy. 

4.  Wykonawca gwarantuje, że samochód jest wolny od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełnia warunki, o których mowa  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1466, z późn. zm.) i przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

 
§ 2. 

Przedmiot niniejszej Umowy, tj. dostawa pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie 
wykonany do dnia 16 marca 2020 r. 
 

§ 3. 
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest  

w szczególności do: 
a) Dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, znajdującej się  

w Domu Pomocy Społecznej w Browinie (Browina 57, 87-140 Chełmża), 
b) Przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie eksploatacji samochodu  

i jego wyposażenia, 
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c) Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu dostarczenia 
niezbędnych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego  
w Polsce i umożliwiających jego rejestrację i eksploatację, w szczególności: 

 Kartę pojazdu, 

 Świadectwo homologacji jako samochód osobowy, 

 Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu przystosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych, sporządzony w języku polskim, 

 Dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, 

 Książkę gwarancyjną, 

 Książkę przeglądów serwisowych, 

 Instrukcję obsługi w języku polskim, 

 Dwa komplety kluczyków,  

 Fakturę, 

 Wykaz materiałów eksploatacyjnych, jakie należy stosować w pojeździe, 

 Pisemną informację o autoryzowanym serwisie, znajdującym się  
w odległości nie większej niż 35 km od siedziby Zamawiającego. 

2. Przejęcie przedmiotu Umowy musi być udokumentowane protokołem zdawczo – 
odbiorczym (wzór: Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy), sporządzonym  
i podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

 
§ 4. 

Osobami uprawnionymi do kontaktu w trakcie realizacji Umowy są: 
1. Po stronie Zamawiającego: ……………….. 
2. Po stronie Wykonawcy: ……………………… 

 
§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………..…………………………. zł brutto  
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..), 
w tym podatek VAT w wysokości ……….  

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za samochód określony w § 1  
w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  
bez uwag i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze. W przypadku gdy Zamawiający ujawni w protokole zdawczo – odbiorczym 
uwagi co do przedmiotu Umowy, w tym jego wydania lub przekazania dokumentów, 
termin płatności faktury liczy się od dnia usunięcia tych uwag. 

3. Faktura powinna zostać wystawiona w następującej formie: 
NABYWCA: Powiat Toruński   ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej 
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń  w Browinie 
NIP: 956-20-86-885    Browina 57, 87-140 Chełmża 

 
§ 6. 

1. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy, lub do czasu usunięcia wad  
i usterek, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,50% 
wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w Umowie za każdy dzień opóźnienia. 
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2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad samochodu, Wykonawca zobowiązany jest 
do zapłaty kary umownej w wysokości 0,50% wartości wynagrodzenia brutto 
wskazanego w Umowie za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy od Umowy, z powodu 
okoliczności, za które Wykonawca odpowiada, jest on zobowiązany do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto. 

4. W sytuacjach określonych w pkt. 1-3, Zamawiający ma prawo potrącenia kary 
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 7. 
1. Wykonawca udziela gwarancji mechanicznej na zespoły i podzespoły mechaniczne, 

elektryczne i elektroniczne oraz na zabudowę, na okres 24 miesięcy, bez limitu 
kilometrów. 

2. Termin gwarancji, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu, określonego  
w § 3 ust. 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania postanowień gwarancji, o których mowa  
w ust. 1, na własny koszt. Wykonawca wykona również, na własny koszt, wszelkie 
czynności serwisowe niezbędne do przywrócenia sprawności i stanu technicznego 
określonego w § 1 ust. 4 z uwzględnieniem stanu wyeksploatowania samochodu. 

4. Koszty części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych 
ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w § 7 ust. 3  
w punkcie serwisowym w …………………….., przy ul. ………………. (nie dalej niż 35 km  
od siedziby Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania wszystkich czynności 
wynikających z § 7, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia konieczności 
ich wykonania. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi. 

 
§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
a) Gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

b) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy samochodu 
określonego w § 2. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli Zamawiający 
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 9. 
1. Wszelkie ewentualne spory wynikające w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez Strony polubownie. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego 
będzie uważana za niedoszłą do skutku od momentu, gdy jedna ze Stron poinformuje 
o tym pisemnie drugą Stronę. 

2. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez 
właściwy sąd powszechny w Toruniu. 

 
§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11. 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 
§ 12. 

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: 
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna pojazdu 
2. Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo – odbiorczy 
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy Wykonawcy 

 
 
 

 
WYKONAWCA:                                                         ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 
 

 …………………………………………..   ………………………………………… 
 
 
 


