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UMOWA nr ……../2018 
na zakup pojazdu typu furgon 

 
  
w dniu ………………… 2018 r. w Łukowie, 

pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21 – 400 Łuków, 
ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI  Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 000056773, REGON: 000306472, 
NIP: 8251711719, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………, 
 
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,  
 
w wyniku udzielenia zamówienia w postępowaniu nr 2/2018, prowadzonego na podstawie art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz pkt. 2.1. lit. D. 
Rozdziału III Regulaminu Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łukowie z dn. 16 listopada 2016 r. (Zarządzenie Dyrektora SPZOZ w Łukowie 
nr 55/2016) została zawarta umowa o następującej treści:  

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojazdu typu furgon marki ……. model ………. 
Nr identyfikacyjny pojazdu ………….. Oferta i dokumenty przetargowe stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z Przedmiotem 
umowy wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa wszelkich dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego zgodnego z prawem użytkowania z pojazdu.  

 
§ 2. 

1. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy będzie 
………………………………………………………………………, tel. ……………, 
e-mail: ……………………………………….. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 
dotyczących realizacji zamówienia jest Kierownik Sekcji Transportu, tel. 25 798 20 01, 
wew. 309, fax 25 798 26 03, e-mail: trans@spzoz.lukow.pl. 

 
§ 3. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w kwocie 
…………………… zł brutto (słownie: …………………………………………….…). 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wartość Przedmiotu umowy, wszystkie określone 
prawem podatki, opłaty celne, transport, w tym transport do siedziby Zamawiającego, 
jeśli wyznaczone przez Wykonawcę miejsce odbioru pojazdu będzie oddalone od siedziby 
Zamawiającego o ponad 50 km, przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu.  

3. Cena umowna jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom. 
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4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej odbędzie się, na podstawie 
prawidłowej faktury VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę 
faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru pojazdu. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym, przy czym za dzień zapłaty uważa 
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 4. 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, przy 
czym za dzień realizacji umowy uznany będzie protokolarnie, sporządzony w formie 
pisemnej, potwierdzony przez obie strony dzień dokonania odbioru przedmiotu umowy 
bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym na co najmniej trzy dni robocze 
(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) przed planowanym terminem dostawy 
Przedmiotu umowy wszystkie szczegóły z nim związane.  

3. W dniu dokonania odbioru Wykonawca zobowiązuje się wraz z Przedmiotem umowy 
dostarczyć Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentację 
techniczną i serwisową pojazdu w języku polskim oraz wykaz autoryzowanych punktów 
serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych pojazdu 
i wyposażenia, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu (fakturę, wyciąg 
ze świadectwa homologacji, kartę pojazdu, inne). 

4. Wykonawca w dniu dostawy Przedmiotu umowy przeprowadzi niezbędne szkolenie  
w zakresie obsługi w stopniu gwarantującym prawidłowe użytkowanie przez 
Zamawiającego i jego personel. 

5. Wykonawca gwarantuje, że pojazd będzie przygotowany do odbioru z wyposażeniem, 
funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

6. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym 
związanych, może odmówić przyjęcia Przedmiotu umowy jeżeli:  
a. termin dostawy nie został uzgodniony z Zamawiającym zgodnie z ust. 2 powyżej; 
b. jakakolwiek część Przedmiotu umowy nie będzie oryginalna i oznaczona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
c. jakakolwiek część Przedmiotu umowy (dla którego jest to wymagane) nie będzie 

posiadała kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania lub inne dokumenty wymagane przepisami 
prawa, 

d. brak będzie dokumentów, o których mowa w ust 3 powyżej. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca oświadcza, że pojazd: 

a. jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w ……….. r., kompletny, oznakowany 
i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, 

b. jest nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji lub pokazu, 
wolny od wad fizycznych i prawnych, 

c. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,  

d. spełnia wymogi techniczne, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 
oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

e. posiada świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawiony zgodnie z ww. 
przepisami. 

a. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie pojazdu jest dopuszczone do obrotu 
na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia oraz zgodne 
z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.  

 
§ 6. 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że pojazd będzie wolny od wad fizycznych 
i prawnych. 
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2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu 
praw autorskich lub patentowych związanych przedmiotem umowy lub z urządzeniami w nim 
zamontowanymi, wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca, który 
zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność za zgłoszone roszczenie. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres wynosi: 
a. na cały pojazd bez limitu przebiegu km/motogodzin - ………….… miesięcy, 
b. na perforację karoserii - ............. lat, 
c. na lakier - .............. lat. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych samochodu 
określone są w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z przedmiotem 
umowy. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji,  
a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają 
zapisy zawarte w niniejszej umowie. 

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy 
lub wymiany na fabrycznie nowy, oryginalny, zgodny z dokumentacją techniczną każdego 
z elementów lub podzespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu. 

6. Czas reakcji serwisu wynosi maks. 24 godz. od dnia zgłoszenia usterki, przy czym termin 
dokonania naprawy zgłoszonych usterek nie może przekroczyć 7 dni od daty jej zgłoszenia 
Wykonawcy. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii 
nie spowodowanej z winy Zamawiającego, który upłynął od zgłoszenia awarii do chwili 
usunięcia awarii, potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym przez obie strony. 

7. W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuży się w stosunku do postanowienia 
ust. 6 powyżej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatnie samochód zastępczy. 
W sytuacji gdyby czas naprawy, o którym mowa w ust. 6 uległ wydłużeniu, a Wykonawca 
nie zaproponował pojazdu zastępczego, Zamawiający może wynająć pojazd zastępczy 
na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz 
pogwarancyjne (w tym naprawy i przeglądy) realizowane będą w autoryzowanych 
stacjach/autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w odległości nie większej 
niż 130 km od siedziby Zamawiającego. 

9. W przypadku wyboru przez Wykonawcę autoryzowanej stacji obsługi/autoryzowanego 
punktu obsługi znajdującej się w większej odległości od siedziby Zamawiającego 
niż wskazano w ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie 
koszty związane z transportem przedmiotu Umowy do tej stacji/punktu w okresie 
gwarancyjnym oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na taki wybór. 

10. Ustala się, że świadczenia, o jakich mowa w ust. 5 będą realizowane w autoryzowanej stacji 
obsługi o nazwie ….............................................. w …............................... tj. w odległości ……. 
km od siedziby. Zamawiającego. Za pisemną zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji 
przedmiotowych świadczeń może ulec zmianie.  

11. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu urządzenia w okresie objętym 
gwarancją Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy. 

12. Jeśli Wykonawca, pomimo wezwania do usunięcia wad, nie dopełni obowiązku ich wymiany 
na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad przez podmiot trzeci w drodze naprawy 
na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu 
na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

13. Zgłoszenie przez Zamawiającego awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie lub faksem 
na numer tel.: ………………………………….., fax.: ………………………………… 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeżeli 
przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, lub jeżeli został 
wydana w stanie niezupełnym. W zakresie rękojmi za wady zastosowanie znajdują przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 7. 

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na stacji diagnostycznej dokumentów do zmiany 
rodzaju pojazdu na specjalny – transport krwi oraz przeglądu dla pojazdu uprzywilejowanego, 
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w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rejestracji pojazdu przez Zamawiającego, na koszt 
własny Wykonawcy. 
 

§ 8. 
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a. za opóźnienie w bezpłatnej naprawie w terminie określonym w § 6 – kara umowna 
w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady; 

b. za opóźnienie w wymianie wadliwej części przedmiotu zamówienia na wolną od wad 
w terminie określonym w § 6 – kara umowna w wysokości 0,2 % wartości netto 
przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna 
wynosi 5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1; 

d. za opóźnienie w terminie dostawy określonym w § 4 ust. 1 – kara umowna 
w wysokości 1,0 % wartości netto przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 
ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych 
kar umownych z należności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia zdarzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez 
Wykonawcę ustalonego terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1. Wykonawcy 
nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 
§ 9. 

1. Bez pisemnej zgody organu tworzącego Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać 
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego; 
c) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku 

przekształceń, przejęć, itp.; 
d) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 10. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 


