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  Załącznik nr 2 do SIWZ 

Sprawa nr: 3/2019/PN 

  

- PROJEKT- 

 UMOWA nr ........ 

 

zawarta w dniu ……………..… 2019r. w Bielsku-Białej pomiędzy Galerią Bielską BWA z siedzibą  

ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, 

reprezentowaną przez Dyrektora – Panią Agatę Smalcerz, 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

 

a  

 

firmą ………………………………z siedzibą 

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

NIP: …………………………………………..., REGON:………………………., wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr…………………………………………..........  

reprezentowaną przez:……………………………................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”.  

 

lub 

 

Panem/Panią………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  

……………………… z siedzibą ……………………………………………….  wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………………….., REGON: 

……………………. 

zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”.  

 

Umowę zawarto w trybie przepisów art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

 zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/2019/PN. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu typu BUS do 

przewozu osób oraz dzieł sztuki, do potrzeb Galerii Bielskiej BWA. 

2. Szczegółowy opis parametrów oferowanego samochodu określa załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Dostawca dostarczy do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 11, 

na własny koszt i odpowiedzialność nowy 9 osobowy samochód typu BUS. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a/ Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia z załącznikami, 

b/ oferta Dostawcy. 
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§ 2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy   Dostawca  zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w 

terminie do 30 września 2019 roku. 

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się dostawę przez 

Dostawcę samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy i podpisanie protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 4 pkt 4 . 

3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili jego odbioru końcowego przez 

Zamawiającego ponosi Dostawca. 

4. O terminie dostawy przedmiotu umowy, Dostawca powiadomi Zamawiającego na 5 dni przed 

planowaną dostawą  przedmiotu umowy odpowiednio: 

e-mail: administracja@galeriabielska.pl 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 

niniejszej umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………… zł (słownie złotych: 

…………………………………………. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT  …..% w kwocie ……………….. zł 

(słownie złotych: ………………………………….. złotych 00/100) 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy (min. koszty dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego) w tym ryzyko 

Dostawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

5. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc  

zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  i  nie może ulec zmianie. 

6. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

Numer NIP Dostawcy: …………………….. 

7. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi fakturą końcową. 

Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

8. Zapłata faktury nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Dostawcy: 

…………………………………… w terminie do  14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury  przez Zamawiającego wystawionej na: Galerię Bielską BWA z siedzibą ul. 3 Maja 11, 43-300 

Bielsko-Biała, NIP: 5471017801. 

9. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza zmianę umowy w zakresie 

wynagrodzenia brutto, wynikającą ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Zmiana ta wymaga zgody 

Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT. 

 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy w swojej siedzibie, po uprzednim powiadomieniu 

przez Dostawcę o dacie dostawy przedmiotu umowy.  

2. Dostawca  oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w 

SIWZ i jej załącznikach oraz jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

3. Do odbioru końcowego przedmiotu  umowy Dostawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

a/ kartę pojazdu wraz z kluczami, 

b/ instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, 

c/ kartę gwarancyjną samochodu w języku polskim (jeśli dotyczy), 

d) książkę serwisową, 

e/ wykaz autoryzowanych stacji obsługi (ASO), 
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f/ świadectwo homologacji niezbędne do rejestracji pojazdu, 

g/ inne wymagane przepisami prawa. 

4. Przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Zamawiający i Dostawca  sporządzają  protokół odbioru końcowego  przedmiotu umowy. Protokół 

podpisują przedstawiciele obu stron umowy. Data podpisania protokołu jest datą wykonania przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6. 

6.  Jeżeli w czasie odbioru końcowego zostaną ujawnione wady i usterki przedmiotu umowy, Dostawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez strony. Dopiero po ich usunięciu strony 

dokonają podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

7. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i 

obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

 

 

§ 5 

1.  Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do kontaktów z Dostawcą, w tym dokonania 

odbioru przedmiotu umowy Pana ………………….– ………………  tel. ………………………. 

2.  Dostawca  wyznacza jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym   

Pana/ Panią……………………………………………………….....................………………………… 

 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wydania 

Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z 

tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach sprzedanych w 

chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady i usterki powstałe z 

przyczyn, za które Dostawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i  pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

2. Na przedmiot umowy Dostawca udziela gwarancji, która wynosi ……. (zgodnie z ofertą) licząc od 

daty odbioru końcowego przedmioty. 

3. W okresie gwarancji całkowity koszt przeglądów gwarancyjnych wynosi …………… (zgodnie z 

ofertą), (tj. stały koszt przeglądu gwarancyjnego na okres jednego roku:………. pomnożony przez ……. 

lat gwarancji),  realizowany przez Serwis Dostawcy w miejscu przez niego wskazanym zlokalizowanym 

najbliżej siedziby Zamawiającego.  

4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne objęte gwarancją świadczyć będzie bezpłatnie sieć 

Autoryzowanych Stacji Obsługi. 

5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy Dostawca ponosi na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

6.  Zamawiający  może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

7. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Dostawcy z 

tytułu rękojmi.  Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Dostawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Dostawca w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w 

§ 3 w ust. 1. 
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b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia za przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 3  ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

c. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 

d. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 

2. Jeżeli w protokole odbioru końcowego nie ustalono terminu usunięcia wad i usterek, przyjmuje się 

termin 14 - dniowy. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Dostawca dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Dostawcy wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury, na co Dostawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Dostawca ureguluje 

samodzielnie.  

6. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 

obie strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

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

podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu 

zamówienia, w następujących przypadkach: 

a/ zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie 

będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej  umowy, 

pomimo zachowania należytej staranności, 

b/ zmiana ceny brutto – w przypadku zmiany  obowiązującej stawki podatku VAT. 

 
 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 

przepisami lub postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w 

formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy: 

a) Zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy, 

b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy, 

c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zmianami) oraz 

Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                       DOSTAWCA 


