
Załącznik nr 2 do SIWZ 

1 

Wzór Umowy 

 

Zawarta w dniu  ……………2019 r. pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,                      

Kalsk 91, 66-100 Sulechów, NIP: 9271603749, REGON: 001059001, reprezentowanym 

przez: 

 Dyrektor – mgr inż. Jerzy Bielawski, zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym a 

……………………………………………………………………………………………. 

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

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

zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

 

W związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze 

zm.) na zakup samochodu, podpisano umowę o następującej treści; 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 

osobowego, wyprodukowanego w roku 2019, w ilości …. sztuki. Samochód marki 

…………., model ……………., wg złożonej oferty (dalej jako „Samochód” lub 

„Pojazd”). 

2. Szczegółowy opis samochodu oraz jego parametry techniczne zawarte zostały w 

opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz ofercie złożonej 

przez Wykonawcę - wg załącznika nr 7 do SIWZ. Dokumenty te, oraz dokument 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że Pojazd jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 

uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że Pojazd jest jego własnością, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich; nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania lub 

zabezpieczenia.  

5. Wykonawca oświadcza, że Pojazd jest kompletny i sprawny technicznie; jest w stanie 

umożliwiającym dopuszczenie go do ruchu, legitymuje się ważnym badaniem 

technicznym; jest fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po 

lewej stronie) z przeznaczeniem na rynki europejskie. 

6. Pojazd spełnia warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce 

przepisy prawa dla samochodów poruszających się po drogach publicznych. 
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§ 2 Wartość umowy - wynagrodzenie 

Wartość umowy brutto określona została na kwotę ……………….…. (słownie: 

………………………………………………………………………………………). 

Wartość umowy określona została, zgodnie z ofertą z dnia  ……………….. r., złożoną 

Zamawiającemu do postępowania przetargowego. Wartość umowy stanowi wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

§ 3 Termin wykonania umowy 

                         Umowa zostanie zrealizowana do dnia  …….……. 2019 r. ( wg oferty). 

 

§ 4 Sposób i miejsce wykonania umowy 

1. Przedmiot umowy, odebrany zostanie przez Zamawiającego pod względem stanu 

technicznego, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Koszty dostarczenia samochodów do siedziby Zamawiającego (tj. Lubuski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów) ponosi Wykonawca. 

3. Samochody dostarczone będą w dni robocze w godz. od 8:00-15:00, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. W chwili wydania samochodu Strony sporządzają protokół przyjęcia.  Z tą chwilą 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność Pojazdu. Protokół określa datę, ilość i 

uwagi dotyczące przyjęcia Pojazdu. Protokół opatrzony musi być pieczęcią oraz podpisem 

osoby uprawnionej zarówno po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.  Wraz z wydaniem pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie 

wymagane dokumenty samochodu, w tym niezbędne do rejestracji samochodu we 

właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia samochodu (tj. instrukcja obsługi, 

książka serwisowa-gwarancji samochodu, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa 

homologacji). Wymienione dokumenty muszą być wydane w formie papierowej w języku 

polskim. 

6. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), 

b) sprawdzenia kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, 

c) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli 

dostarczony samochód będzie niekompletny, niezgodny ze specyfikacją oraz z ofertą 

Wykonawcy, posiadać będzie ślady zewnętrznego uszkodzenia. Zamawiający wskaże w 
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protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin 

dostawy pojazdu. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za samochody 

do czasu protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktu, po stronie Zamawiającego jest Sylwester Łoś, 

            tel. 505298619. 

10. Osobą do kontaktu po stronie Wykonawcy jest ………………….., tel. …………… 

§ 5 Warunki techniczne 

Dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019 r. 

 i spełnia wymagania techniczno – jakościowe zapisane w ofercie cenowej oraz 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pojazd ma wykonany przegląd zerowy i 

gwarancję określoną w książce gwarancyjnej. 

§ 6 Gwarancja – warunki serwisowania 

1. Terminy gwarancji wskazane poniżej liczą się od daty podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru ilościowo - jakościowego. 

2. Wykonawca zapewnia w czasie realizacji umowy oraz w trakcie prac serwisowych 

komunikację pracowników zamawiającego z przedstawicielami wykonawcy oraz 

firmą/osobami wykonującymi prace serwisowe w języku polskim. 

3. Wszelkie świadczenia wykonawcy w okresie gwarancji są bezpłatne i nie wymagają 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres, co najmniej: 36  

 miesięcy na: silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, elementy wyposażenia, 

perforacja blach nadwozia. 

5. Gwarancja realizowana jest na terenie województwa lubuskiego, przez producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta. 

6.W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia wad i 

usterek Zamawiający będzie dokonywał pisemnie, faksem (nr ………….) lub mailem  

(e-mail: ……….). W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co 

jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej 
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gwarancji jakości. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w Pojeździe również po okresie gwarancji jakości, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości. 

10.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich 

usunięcie Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek Zamawiający może 

potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad. 

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

§ 7 Warunki płatności 

1. Zapłata za dostawę samochodu nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni, od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura wystawiona będzie nie wcześniej 

niż, po podpisaniu protokołu ilościowo - jakościowego przez obie strony 

2. Zapłata nastąpi na konto bankowe sprzedającego wskazane na fakturze. 

W przypadku zmiany numeru konta bankowego Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie konta bankowego. 

 

§ 8 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 

umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia – bez względu na przyczyny, 

które je spowodowały. 

3. Za niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku wymiany towaru wadliwego na towar 

nowy, wolny od wad, lub nie dokonania naprawy w ustalonym terminie, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia 

– bez względu na przyczyny, które je spowodowały. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia kar 

umownych. 

5.  Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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6. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 

umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed 

złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

§ 9 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy na 

podstawie Kodeksu Cywilnego, prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących odstąpienie od umowy w 

przypadku gdy: 

a) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z umową, w tym 

niekomplenty; 

b) Wykonawca przekroczy termin dostawy przewidziany w §3 umowy, a opóźnienie 

to przekroczy 21 dni kalendarzowych; 

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

2. Prawo do odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia drugiej Stronie na 

piśmie, wraz ze wskazaniem podstawy odstąpienia. Odstąpienie wywiera skutek jedynie 

na przyszłość (ex nunc). 

§ 10 Podwykonawstwo 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace we własnym zakresie powierzyć Podwykonawcy 

zakres obejmujący następujące prace: 

…………………………………………………………………………………………… 

W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy obowiązują następujące zasady: 

1. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Wykonanie części prac przez Podwykonawców nie zmienia warunków niniejszej 

umowy w szczególności nie wpływa na uzgodnioną ryczałtowa cenę umowy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji egzemplarz projektu umowy  

       z Podwykonawcą.  

Zamawiający zobowiązany jest do wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia  

Podwykonawcy, w tym opinii o projekcie umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania.  

Treść projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wymaga zgodności z umową 

zawartą z Zamawiającym. Akceptacja projektu umowy przez Zamawiającego stanowi 

zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 
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4. Każda umowa o podwykonawstwo musi zawierać następujące postanowienia: 

a) Warunki dotyczące terminów płatności wynagrodzenia oraz terminów realizacji 

poszczególnych prac/robót. Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż 

wartość zakresu prac wynikających z oferty Wykonawcy. 

b)  wykluczenie możliwości cedowania przez Podwykonawcę należnego mu 

wynagrodzenia na osoby trzecie; 

c) Zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od 

otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia, oświadczenia stwierdzającego, że jego 

wymagalne roszczenia z tytułu wykonania prac/robót na rzecz Wykonawcy, zostały przez 

Wykonawcę zaspokojone oraz że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie 

wynagrodzenia nastąpiła. 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w przypadku 

nieudokumentowania uprawnień i kwalifikacji osób do wykonywania prac w zleconym 

zakresie oraz gdy treść umowy o podwykonawstwo będzie sprzeczna z treścią umowy 

zawartej z Wykonawcą. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia o treści zgodnej  

z akceptowanym wcześniej przez Zamawiającego projektem. 

7. Warunki realizacji robót przez Podwykonawcę zostaną określone w porozumieniu 

zawartym pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą, regulującym zasady 

sporządzenia i weryfikowania dokumentów rozliczeniowych za wykonanie prac 

podzleconych oraz termin i zasady ich rozliczania. 

8. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą. Termin płatności nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia 

Sprzedawcy faktury, potwierdzającej wykonanie prac. 

9. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty w całości lub w części 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Zamawiający zapłaci bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie obejmować będzie 

wyłącznie prace/roboty wykonane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

zasadności swojego żądania poprzez przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie 

i odbiór wykonanych prac. 

10. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 9, Zamawiający zwróci się pisemnie do 
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Wykonawcy o podanie przyczyn (uwag) uchylania się od zapłaty należności Podwykonawcy 

– określając termin na udzielenia wyjaśnienia. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

11. Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio dla Podwykonawcy wyłącznie należnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9, bez ustawowych odsetek należnych Podwykonawcy 

za opóźnienie w zapłacie. Jednocześnie Zamawiający potrąci wypłacaną kwotę z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag i zastrzeżeń, co do jakości wykonanych 

przez Podwykonawcę robót, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie roszczeń Podwykonawcy. 

13. Wykonawca niezależnie od warunków zawartych w umowie z Podwykonawcami 

odpowiada wobec Zamawiającego, za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za 

własne działanie lub zaniechanie. 

14. Zapisy w § 10 obowiązują odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez 

Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. 

15. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody 

Kupującego i Sprzedawcy. 

 

§ 11 Istotne zmiany w Umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: 

a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie, 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie dostawy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1  termin 

dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 

wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

c) zmiany spowodowane zmianę stawki podatku VAT. 

d) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewiedzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 
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formy pisemnej, a także wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

 

§ 12 Inne postanowienia 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikające z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Kupującego.  

 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

       Zamawiający                                                    Wykonawca 


