
Załącznik nr 5 

UMOWA DOSTAWY (PROJEKT) 

 

W dniu ____________________2019r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób  z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach, z siedzibą w Gryficach przy ulicy 

Pocztowej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064590, 

REGON 811179787, NIP 857-10-65-669 

zwanym w dalszej części Zamawiającym – reprezentowanym przez : 

 

1. Wincentego Heilika – Przewodniczącego Zarządu Koła 

2. Tomasza Jędzurę – Sekretarza Zarządu Koła 

3. Janinę Mętel – Główną Księgową 

 

a 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 ٭__________________________________________________________________________

zwanym w dalszej części umowy Dostawcą 

reprezentowanym przez: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 ٭__________________________________________________________________________

została zawarta umowa o treści następującej : 

 

§ 1. 

Podstawa zawarcia umowy 

 

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty Dostawcy o udzielenie zamówienia 

publicznego w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu ________________ numer _________________. 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie nowego 

autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w 

miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich, dla PSONI Koło w Gryficach. 

2. Szczegóły i standardy techniczne określa szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu 

wraz z wyposażeniem dodatkowym, złożona wraz z ofertą Dostawcy, spełniająca 

minimalne wymagania określone w załączniku nr 4 SIWZ, w ramach postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak Postępowania 

PSONI/BOP/2/18. 
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3. Na przedmiot zamówienia Dostawca udziela gwarancji٭: 

 

 na silnik i podzespoły –  _________________________, 

 

 na lakier –  _________________________., 

 

 na perforację nadwozia – _______________________, 

 

 na elementy zabudowy - ______________________, 

4. Wymagania dodatkowe: 

a) Dostawca zapewnia, że autobus posiada stosowne homologacje – nie jest prototypem, 

serią próbną lub produkcją jednostkową oraz że autoryzowana stacja obsługi znajduje 

się w _________________________________________________________(adres)٭, 

w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego. 

b) Dostawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją obsługi, 

dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji, niezbędną do rejestracji 

pojazdu jako autobusu.   

 

      § 3. 

     Terminy umowne 

 

1. Zamawiający, zgodnie z ofertą wykonawcy, ustala termin wykonania umowy do dnia 

_______ 2019r. tj. _____ dni od podpisania niniejszej umowy. 

2. Miejsce wykonania umowy – dostawy przedmiotu umowy – siedziba Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Uprawnienia Dostawcy 

 

Dostawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem umowy oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy, 

 

§ 5. 

Cena umowna 

 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ___________________PLN brutto٭, 

 

słownie: ________________________________________________________________٭ 

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

 

§ 6. 

Płatności 
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1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT z co najmniej 

30 dniowym terminem płatności, wystawioną przez Dostawcę w dniu dostawy/  

dostarczenia autobusu do siedziby Zamawiającego. Odbiór nastąpi poprzez protokolarne 

przekazanie autobusu wraz z dokumentacją niezbędną do zarejestrowania i użytkowania 

pojazdu. 

2. Płatność nastąpi przelewem na konto dostawcy w banku __________________________ 

 

 ,٭______________________________________________________________________

w dwóch transzach: 

a) Ze środków Zamawiającego w wysokości: ____________ PLN – co stanowi różnicę 

między ceną ofertową a kwotą dofinansowania, do 30 dnia od dnia dostawy autobusu 

b) Ze środków PFRON, przez dysponenta tych środków tj. Powiat Gryficki, do 

wysokości 152 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100). 

 

§ 7. 

Kary umowne 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 1% ceny brutto za 

każdy dzień opóźnienia , 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –                    

w wysokości 0,1 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 10% 

ceny brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych przez niego szkód przekracza wysokość naliczonych                                        

i otrzymanych kar umownych. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla stron. 

 

 

                  

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

                   Dostawca                               Zamawiający  

  

    wypełnia dostawca - ٭

 


