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30/2019 

UMOWA (wzór) 

 

zawarta w dniu ……………………………………………… roku w Sosnowcu, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi z siedzibą w 

Katowicach,  ul. Głowackiego 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-

Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 

KRS 0000011889, NIP: 634-23-09-181,  REGON:  271241038 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – dr n med. Piotra Grazdę 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

numer: 23/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu własności samochodu typu 

VAN (dalej „Pojazd”) zgodnej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym 

w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz przeniesienia na 

Zamawiającego własności Pojazdu z chwilą jego wydania Zamawiającemu, a Zamawiający 

zobowiązuje się do odebrania Pojazdu i zapłaty Wykonawcy ceny w ratach. 

2. Wykonawca oświadcza, że Pojazd: 

1) został wyprodukowany w 2018r. lub 2019 r. oraz jest fabrycznie nowy*/używany oraz 

był wykorzystywane do celów: ……… (np. prezentacji, celów wystawienniczych*); 

2) posiada aktualną na dzień ich wydania homologację, certyfikaty i atesty, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

3) spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 

2013 poz. 951) 

4) jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w szczególności nie jest przedmiotem 

zastawu oraz nie jest obciążony innymi prawami osób trzecich. 

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy. 

Odbiór Pojazdu.  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Pojazd Zamawiającemu w terminie …… dni od 

podpisania umowy, po wcześniejszym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego. 
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2. Miejscem dostarczenia Pojazdu jest teren siedziby Zamawiającego przy ul. Głowckiego 10 w 

Katowicach (dalej „Miejsce dostarczenia”). W dniu dostawy stan baku Pojazdu ma 

przekraczać tzw. rezerwę (światło rezerwy nie może być zapalone) i Pojazd ma mieć 

założone ogumienie zimowe. Pojazd ma być oznaczony zgodnie z wymogami nałożonymi 

przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu razem z Pojazdem dwa komplety 

kluczy oraz dokumenty dotyczące Pojazdu w języku polskim, w wersji papierowej,  tym 

dokumenty niezbędne do rejestracji Pojazdu, jako pojazdu nowego zakupionego w 

Polsce*/pojazdu używanego*, a w szczególności: 

1) kompletna dokumentacja techniczno – eksploatacyjna i serwisowa Pojazdu, w 

szczególności dotycząca: 

a) układów pneumatycznych, 

b) układów hydraulicznych, 

c) układu kierowniczego, 

d) układów elektrycznych, 

e) układów elektronicznych, 

f) układu przeniesienia napędu, 

g) urządzeń elektronicznych wmontowanych w pojeździe (np. tablic kierunkowych), 

h) silnika, 

i) skrzyni biegów, 

2) katalogi części zamiennych;  

3) instrukcję obsługi i konserwacji Pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim; 

4) książki gwarancyjne i dokumenty gwarancyjne Pojazdu oraz wyposażenia 

5) dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. o ruchu 

drogowym wymagane przepisami prawa do dokonania rejestracji pojazdu, tj.:  

a) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego Pojazdu,  

b) aktualna umowa ubezpieczenia OC,  

c) karta Pojazdu,  

d) dowód rejestracyjny  

e) tablice rejestracyjne (jeżeli Pojazd był rejestrowany w kraju]. 

4. Wszelkie koszty związane z wydaniem Pojazdu poniesione do chwili jego odbioru przez 

Zamawiającego w Miejscu dostarczenia potwierdzonego podpisanym protokołem zdawczo - 

odbiorczym obciążają Wykonawcę, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia i 

transportu Pojazdu do Miejsca dostarczenia. 

5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Pojazdu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania 

protokołu zdawczo - odbiorczego. 

6. Odbiór Pojazdu odbędzie się w Miejscu dostarczenia, na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Osobami 

upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są: 

1) ze strony Wykonawcy:  - …………………………… 

2) ze strony Zamawiającego: - …………………………… 

Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.  

7. Protokół odbioru Pojazdu, podpisany przez obie Strony, zostanie sporządzony w dwóch 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 
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1. Tytułem ceny sprzedaży za Towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w łącznej 

wysokości …………………. zł netto (słownie: …………………………. zł), do której naliczony 

zostanie podatek od towarów i usług w kwocie …………………………… zł, czyli łącznie 

……………………… zł brutto (słownie: ……………………………… zł). 

W tym koszt finansowania płatności ratalnej: Netto ………………………. zł, podatek od 

towarów i usług w kwocie …………..zł, Brutto ………………………. zł (słownie: ……………..zł).  

2. Cena uiszczona zostanie w 36 równych miesięcznych ratach, w wysokości i terminach 

określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

Harmonogram uwzględni termin płatności pierwszej raty który nastąpi ………….. dni po 

podpisaniu końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ustęp 6 

niniejszej umowy. Raty będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 

……………./nr_rachunku_bankowego/…………… 

3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej jest zbieżny z 

rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług lub będzie zbieżny z rachunkiem bankowym 

zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

4. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 3 powyżej i dokonania przez 

Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 powyżej, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 

związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych. 

5. Zamawiający uprawniony jest do zapłaty w całości lub w ratach wyższych w każdym czasie 

pozostałej części ceny wskazanej w harmonogramie spłaty, o którym mowa w ust. 2 

powyżej. W przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty, koszt finansowania płatności 

ratalnej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przez Wykonawcę pomniejszony o koszt 

finansowania rat zapłaconych przed terminem określonym w harmonogramie spłat. 

6. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli obu Stron 

końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ustęp 6 niniejszej umowy. 

7. Zapłata ceny w wysokości i sposób określony w § 3 oraz w harmonogramie spłaty, 

wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawartej 

umowy. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w 

przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe wyłącznie na podstawie 

noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu. 

10. W sytuacji gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT 

określona w § 3 ust. 1, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy z zakresie 

kwoty podatku VAT i w konsekwencji odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, poprzez obliczenie tych kwot w oparciu o nową stawkę podatku VAT. 

 

§ 4 

Gwarancja i obsługa serwisowa. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji: 

1) gwarancja mechaniczna na podzespoły Pojazdu – 5 lat , licząc od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy; 

2) na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy; 
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3) na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – 8 lat , licząc od 

dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, 

4) przeglądy olejowe na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, 

Wykonawca oświadcza, że umieszczanie na Pojeździe (poszycie Pojazdu oraz szyby) 

oznaczeń wymaganych z uwagi na przeznaczenie Pojazdu, nie spowoduje utraty uprawnień 

gwarancyjnych określonych powyżej. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapewnia serwis Pojazdu. 

Wszystkie przeglądy wraz z wymianą zużytych elementów (oleje, filtry itp.) w okresach 

gwarancyjnych opisanych powyżej będą wykonane w ramach wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 3 umowy. 

3. Zaistniałe usterki lub wady Pojazdu wykryte w okresie trwania gwarancji i objęte gwarancją 

będą usunięte nieodpłatnie w terminie do 14 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę 

zawiadomienia od Zamawiającego. Termin określony w zdaniu pierwszym może zostać 

wydłużony na wniosek Wykonawcy, jeżeli z przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze nie będzie możliwym usunięcie usterek lub wad w terminie 14 dni, co 

Wykonawca winien wykazać. Zmiana terminu musi nastąpić za zgodą Zamawiającego po 

uprzednim złożeniu wniosku przez Wykonawcę bez konieczności zawierania aneksu do 

umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może ulec 

wydłużeniu ze względu na konieczność przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowej 

ekspertyzy dotyczącej usterki lub wady Pojazdu. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wykonanej ekspertyzy, o której mowa w ust. 

4 powyżej. 

6. Jeżeli naprawa gwarancyjna Pojazdu nie będzie wykonana w terminie do 14 dni od chwili 

otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego, Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu pojazd zastępczy, który dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego 15 

- go (piętnastego) dnia po zgłoszeniu usterki lub wady. Pojazd  zastępczy musi posiadać 

cechy i parametry techniczne oraz cechy jakościowe i funkcjonalne, w tym wyposażenie, na 

poziomie odpowiadającym co najmniej cechom i parametrom określonym dla Pojazdu. 

7. Jeżeli wada elementu Pojazdu zostanie ujawniona mimo dwóch napraw lub dwie naprawy 

nie usuną wady, Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego wymienić element 

Pojazd na wolny od wad w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania przez 

Zamawiającego. Nowy element pojazdu musi posiadać cechy techniczne, parametry 

techniczne oraz cechy jakościowe i funkcjonalne, w tym wyposażenie, na poziomie 

odpowiadającym co najmniej cechom i parametrom Pojazdu. 

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Pojazdu objętego 

gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9. Niezależnie od uprawnień z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z 

tytułu rękojmi za wady Pojazdu. Okres rękojmi za wady wynosi 3 lata. 

10. Do zachowania uprawnień z rękojmi za wady Pojazdu wystarczy, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 30 dni od dnia jej wykrycia. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne:  
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1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy -  w wysokości 5 %  ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

2) w razie opóźnienia w dostawie Pojazdu - w wysokości 0,5 %  ceny brutto, o której mowa 

w § 3 ust. 1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie Pojazdu (w tym 

pojazdu zastępczego i nowego pojazdu, o których mowa w § 4 umowy) ponad terminy 

ustalone w umowie, w tym termin z § 2 ust.1 umowy; 

3) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi za wady 

- w wysokości 0,2%  ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek wynikających z uprawnień 

gwarancyjnych Zamawiającego ponad termin określony w § 4 ust. 3 umowy, z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i 5 umowy; 

4) w wysokości kwoty brutto faktury VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż 

określony w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, co jest konsekwencją naruszenia obowiązku 

zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, w 

wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

  

§ 6 

Zmiana umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 

1) gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 

2) zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy; 

3) obniżenia przez Wykonawcę ceny przedmiotu umowy, 

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 

przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest 

nieważna.  

2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

pod rygorem bezskuteczności: 

- jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w 

tym wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności 

uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 

pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 

subrogacji ustawowej lub umownej; 

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 
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działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 

umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 

Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 

oświadczenia woli. 

3. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 

Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy; 

- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek 

formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 

wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności.   

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 lub 3, Wykonawcy zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wartości 

zamówienia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza 

prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy  prawo zamówień publicznych. 

6. Załączniki do umowy, oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią jej integralną część. 

7. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach. 

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

stron. 

 

  

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 
 

  


