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sygnatura: ZP-009/2017                                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ

            

 

U  M  O  W  A   nr … (wzór)   

 

 

zawarta w  dniu ……….…………..  w …………………… pomiędzy: 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, 

posiadającym NIP: PL 879-017-72-91 i REGON: 000001324,  

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a    ………………………….……………………………………………………………………………………………….……….…  

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, 

poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.  

 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 7 osobowego, zwanego dalej 
„Samochodem”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej SIWZ), stanowiącą 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 obejmuje fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, 

materiałowych i wykonawczych Samochód marki ………………………..…., model: ……………………….….., typ: 

………………………..……..., rok produkcji: 2017, o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych 

oraz wyposażeniu zgodnym z ofertą Wykonawcy z dnia ………… r., stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji dostawy Samochodu 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu Samochód w terminie do 150 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy. 

2. Za datę przekazania Samochodu uznaje się dzień podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-

odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 
§ 3 

Postanowienia szczegółowe 
 

1. Wykonawca dostarczy Samochód do siedziby Działu Zaopatrzenia i Transportu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, ul. Wileńska 1, 87-100 Toruń.  

2. O dacie i godzinie przekazania Samochodu Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 3 

dniowym wyprzedzeniem. 

3. Przekazanie Samochodu nastąpi na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu Stron protokołu 

zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z Samochodem zestawu co najmniej 2 kompletów 

sterowników uruchamiających centralny zamek i Samochód oraz następujących dokumentów w języku 

polskim: 

1) instrukcji obsługi Samochodu, 

2) instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia dodatkowego, 

3) książki serwisowej, 

4) karty gwarancyjnej, 

5) kopii wyciągu ze świadectwa homologacji. 

5. Dostarczony Zamawiającemu Samochód będzie: 

1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji (po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu), 

2) sprawny pod względem technicznym i gotowy do użycia, 

3) zatankowany odpowiednim paliwem w ilości pozwalającej na dojazd do stacji paliw oddalonej od 

miejsca przekazania pojazdu o co najmniej 20 km, 

4) umyty z zewnątrz i czysty w środku. 

6. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan Samochodu i 

upewni się, że Samochód i jego wyposażenie są zgodne z ofertą oraz, że brak jest widocznych wad 

Samochodu. 

7. W przypadku, gdy Samochód ma wady lub jest niezgodny z umową albo gdy brak jest któregokolwiek z 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 Zamawiający odmówi odbioru Samochodu oraz wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków, jednak nie krótszy niż 7 dni i nie 

dłuższy niż 21 dni od daty dostarczenia Samochodu. 

8. Do momentu protokolarnego przekazania Samochodu Zamawiającemu Wykonawca ponosi ryzyko i 

odpowiedzialność związaną z dostawą Samochodu i jego utratą. 

9. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna stacja obsługi, uprawniona do wykonania przeglądów 

gwarancyjnych Samochodu, wynikających z postanowień zawartych w gwarancji producenta lub 

Wykonawcy, była usytuowana na terenie Torunia lub na terenie gminy ościennej.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do używania Samochodu zgodnie z warunkami określonymi przez jego 

producenta i celami społeczno – gospodarczymi.  

11. Zamawiający jest zobowiązany do zgłaszania Wykonawcy wystąpienia wszelkich okoliczności objętych 

gwarancją lub rękojmią. 

 
§ 4 

Gwarancja  
 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na Samochód, na warunkach określonych przez 
producenta Samochodu, z zastrzeżeniem poniższych terminów: 
1) okres gwarancji na wady fabryczne i materiałowe: …… miesięcy lub ……..km przebiegu, 

2) okres gwarancji na powłokę lakierniczą: …… miesięcy, 

3) okres gwarancji na perforację nadwozia: ……. miesięcy. 

2. Bieg terminu na dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez 

Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Za wady Samochodu Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w kwocie …………… PLN netto (słownie złotych: ……………….).  

2. Kwotę wynagrodzenia netto Wykonawca powiększy o należny podatek VAT
 
według stawki obowiązującej 

na dzień wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: 

 koszty wytworzenia Samochodu i jego dostarczenia Zamawiającego, 
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 koszty cła i opłat celnych (jeśli występują), 

i nie podlega zmianie. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należne wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze, w terminie …. dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury.  

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół zdawczo- odbiorczy, o którym 

mowa w §3 ust. 3 umowy. 

6. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

7. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek. 

 
§ 6 

Kary umowne  
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy -  

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

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

Wykonawcy,  

2) 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia - w 

przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub terminu na usunięcie wad 

lub braków, przewidzianego w §3 ust.7 umowy, 

3) 0,5% wysokości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy - w pozostałych 

przypadkach nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym niezaspokojenia lub nienależytego 

zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 

Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktury, zapłata kar 

umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jeśli szkoda przekracza ustaloną 

wysokość kary umownej lub gdy powstała z przyczyn, dla których kary umownej nie zastrzeżono. 

 
§ 7  

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od umowy w całości bądź w części w 

przypadku, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z przekazaniem Samochodu Zamawiającemu o ponad 21 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 1, 

2) Samochód nie spełnia wymagań określonych w umowie, a Wykonawca w wyznaczonym przez 

Zamawiającego dodatkowym terminie nie dostarczył Samochodu spełniającego te wymagania, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 

jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po 

powzięciu wiadomości o takim zajęciu,  

4) złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić Zamawiającego następnego dnia po złożeniu wniosku lub powzięciu wiadomości o takim 

wniosku, 

5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 prawo złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy powinno  
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nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać 

uzasadnienie.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 8 

Przedstawiciele Stron  
 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym 

do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 3 umowy pracowników: 

a) ……………….., tel. …………………….…..,  e-mail: ..................................................... 

b)  …………….…, tel. ……………………....…, e-mail ....................................................... 

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym 

do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 3 umowy pracowników: 

a) ………….….… tel. …………………….….,  e-mail:  ……………………………..…… 

b) ……………….. tel. …………………….….., e-mail:  ………………………………..… 

2. Strony mogą dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1-2, informując o tym drugą Stronę na piśmie, albo 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.  

 
§ 9 

Forma porozumiewania 
 

1. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane 

przez Strony, a wynikające z postanowień umowy winny być dokonywane w formie pisemnej lub faksem 

albo drogą elektroniczną.  

2. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.  

 
§ 10 

Zmiany umowy  
 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych Samochodu lub jego wyposażenia w 

stosunku do określonych w ofercie, jeżeli zmiana ta nie spowoduje pogorszenia parametrów, a wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

§ 11 
Postanowienia końcowe  

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa,  

w szczególności Ustawy i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. - Dz. U.  

z 2016 r., poz. 380). 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem zmian co do których postanowienia umowy przewidują inną formę zmiany. 

3. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy, Strony podejmą się 

rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

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

5. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 

6. Wykaz załączników: 

1) Załącznik nr 1 – SIWZ, 

2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy Samochodu – wzór, 

 

Zamawiający         Wykonawca  

       

mailto:krzysztof.pulkiewicz@bcmlogic.com
mailto:anna.ciesielska@bcmlogic.com
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

Wzór 

PROTOKÓŁ 

ZDAWCZO – ODBIORCZY SAMOCHODU 

 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że na podstawie umowy nr …………….z dnia 

………………….Wykonawca………………………………………………….… z siedzibą w  

…………………………………………………………………………………..…….., dostarczył do ……………………….., przy 

…..…………………………….…………………. 

Samochód ………. marki: …………………………..……..…..,  model: …………………….…., wersja: ……………..…………..….., 

pojemność silnika…….……… moc silnika....................….. numer nadwozia ………………..…………… rodzaj i kolor 

lakieru ………………, numer podwozia/ numer VIN …………………rok produkcji : ……………………………, numer 

rejestracyjny ……………..,  początkowy stan licznika……………….* 

____________________________________________________________________________ 

 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że na podstawie umowy nr ……………. z dnia 

………………….Zamawiający………………………………………………….… z siedzibą w  

…………………………………………………………………………………..………….., zwrócił Wykonawcy………………………………………, w 

miejscu …………………………. 

Samochód ………. marki: …………………………..……..…..,  model: …………………….…., wersja: ……………..…………..….., 

pojemność silnika…….……… moc silnika....................….. numer nadwozia ………………..……………rodzaj i kolor 

lakieru ………………, numer podwozia/ numer VIN …………………rok produkcji : ……………………………, numer 

rejestracyjny ……………..,  końcowy stan licznika ……………..* 

 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że ww. Samochód jest zgodny z wykazem określającym parametry 

techniczno-użytkowe podanym w Załączniku Nr 1 do umowy wymienionej na wstępie*.  

Przekazany Samochód posiada wszystkie wymagane umową dokumenty i oświadczenia*: 

 instrukcję obsługi Samochodu, 

 instrukcję obsługi urządzeń i wyposażenia dodatkowego, 

 książkę serwisową, 

 zestaw 2 kompletów sterowników, 

 kopię wyciągu ze świadectwa homologacji. 

 

Wykonawca oświadcza, że ww. Samochód jest fabrycznie nowy* i nieużywany*, sprawny technicznie*, 

przygotowany do eksploatacji (gotowy do jazdy po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu)* oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych*, a także wszelkich długów i obciążeń*, oraz jest odpowiedniej jakości określonej dla 

tego asortymentu*. 

 

Samochód wraz z wymaganymi dokumentami został dostarczony w terminie*/ z opóźnieniem ……. dni*. 

 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że Wykonawca wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie w 

zakresie dostarczenia w/w Samochodu*.  

 

Uwagi :…………………………………………………………………………….…………… 

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

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

 

            W IMIENIU WYKONAWCY:        W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO: 

        

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

  

*/ niepotrzebne skreślić 

© 


