
Załącznik Nr 3 
 

UMOWA DOSTAWY 
/projekt/ 

 
 
zawarta w Busku-Zdroju w dniu ………………………………………….. pomiędzy 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Podstawowej Opieki  Zdrowotnej, ul. S ądowa 9,         
28-100 Busko-Zdrój , zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiaj ącym ",   reprezentowanym 
przez: 
1. Dyrektora – Mariusza Klimczyka 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w tekście  umowy „Wykonawc ą",   którego  reprezentuje: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. „Zamawiający" zleca, a „Wykonawca" przyjmuje do wykonania: dostaw ę fabrycznie 
nowego samochodu osobowego typu SUV do Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zgodnie ze 
złożona ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
postaci: 
 

a) Marka i typ samochodu: …………………………………………………….. 
b) Rok produkcji:  …………………………………………………….. 
c) Typ i moc silnika:  ………..…………………………………………… 
d) Rodzaj paliwa:  …………………………………………………….. 
e) Wymiary samochodu: 

• Długość zewnętrzna ………………………………………….………. 
• Wysokość pojazdu  ………………………………………………….. 
• Szerokość z lusterkami  ………………………………………….………. 

 
2. Wykonawca w momencie  przekazania przedmiotu umowy ma obowiązek  

dostarczyć Zamawiającemu pisemną Gwarancję na przedmiotowe urządzenia. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych. 
4. Odbiór przedmiotu zamówienia wraz z certyfikatami bezpieczeństwa i instrukcją 

obsługi w języku polskim zostanie potwierdzony stosownym protokółem. Z chwilą 
podpisania protokołu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu 
umowy.  

 

§ 2 

Terminy wykonania umowy 

Termin wykonania umowy : do  ……………………………………………….. 

 



§ 3 

Wartość umowy  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy,  jest wynagrodzenie umowne.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą  

           Netto: ……………………………………  

           Podatek VAT: …..% - …………………. zł 

           Brutto: ……………………………………  zł. 

          (słownie: …………………………………………………………………  złot ych)  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, obejmuje wszystkie koszty związane                           
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty własne.  

 

§ 4 

Rozliczenie wykonanej dostawy 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie dostawy objętej umową nastąpi na 
podstawie faktury wystawionej po zakończeniu całości zadania objętego umową (bez 
zastrzeżeń). 

2. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 14 dni, licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

 

§ 5 

Kara umowna 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą  formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

• za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 
umowy. 

• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie 
może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. 

• za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia    
umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pozbawiają Strony prawa żądania 
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. W przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi 
(odbiegających od tych, które Zamawiający  wymagał, a Wykonawca deklarował                        
w ofercie) Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym z winy Wykonawcy. Wskutek powyższego Zamawiający obciąży 



Wykonawcę karą umowną w wysokości wynikającej z różnicy wartości uzgodnionej                 
w ofercie i niniejszej umowie do wartości zaoferowanej przez kolejnego Oferenta, którego 
ofertę Zamawiający zmuszony będzie przyjąć. )  

 

§ 7 

Rozwi ązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez żadnych                            
w stosunku do niego konsekwencji w przypadku: 

a) nie wymienienia reklamowanego towaru na wolny od wad, 

b) nie wykonania zamówienia, 

c) innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

Gwarancja jako ści 

1. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych urządzeń i udziela …………………… 
miesi ęcznej  gwarancji na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów oraz na powłokę 
lakierniczą i ……………..letniej gwarancji  na perforację nadwozia. 

2. W tym okresie zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać 
wszelkie wady i usterki dotyczące przedmiotu zamówienia rezultatem złej jakości 
wyrobów. 

 

§ 9 

Ustalenia ko ńcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 
pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy 
oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 
jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika                              
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.   

 

 

 

 

Wykonawca:          Zamawiaj ący: 
 


