
 

 

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

UMOWA nr …./2018 

 

Zawarta w dniu ………………………………………... 2018 r. pomiędzy  

 

Województwem Dolnośląskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr 

w Legnicy z siedzibą przy placu Zamkowym 1, 59-220 Legnica, REGON: 931934644, 

NIP: 8992803047, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Tomasza Szczytyńskiego, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – 

Agnieszki Frąc, 

zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………, 
reprezentowanym/ą przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………, 

zwanym/ą dalej Wykonawcą 
 

§ 1. 
1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 – tekst jednolity). 

2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę fabrycznie 
nowego samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby realizacji przez 
Zamawiającego projektów o zasięgu regionalnym.  
 

§ 2.  
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 

czynności określonych w § 1 i zobowiązuje się do wykorzystywania ich w ramach 
wykonywania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w trybie natychmiastowym, iż przedmiot umowy jest zgodny ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

 

 
§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej dostawy przedmiotu 
zamówienia, 

która nastąpi w terminie do …….. dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 4. 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

realizację całej usługi w wysokości …………………………….. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………… złotych brutto) / 
………………………………………….. netto (słownie: 
……………………………………………………………… netto),  

2. Wskazana w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych kosztów.  

3. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę po dostarczeniu 
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez obie strony umowy 
protokołu odbioru samochodu przez Zamawiającego z adnotacją „bez uwag”. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej 
i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.  

 
§ 5. 

1. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogłyby skutkować niewykonaniem 
bądź opóźnioną realizacją umowy, winny być niezwłocznie zgłoszone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy zanim nastąpi 
przekazanie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę (za co uważa 
się np. przekroczenie o ponad 5 dni terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy; 
dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z SIWZ, niepodpisanie 
protokołu odbioru pojazdu przez Zamawiającego itp.) Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym (3 dni od 
dnia poinformowania o tym fakcie Wykonawcy drogą mailową lub telefonicznie) 
oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy lub jedynie obciążenia Wykonawcy 
kara umowną w wysokości 20 % tego wynagrodzenia, o ile Zamawiający nadal 
będzie chciał, aby Wykonawca realizował umowę. W razie braku dalszej realizacji 
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wypowie umowę w trybie 
natychmiastowym po poinformowaniu o tym Wykonawcy w formie mailowej lub 
telefonicznej. 

4. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  



 

 

5. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych w razie doznania szkody związanej z zawinioną 
realizacją lub brakiem realizacji umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 6. 

1. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności nieterminową 
realizację usług gwarancyjnych oraz rękojmi przez  Wykonawcę.  

2. W przypadku braku realizacji bądź opóźnienia realizacji usług/usługi gwarancyjnej 
lub rękojmi przez Wykonawcę (za opóźnienie w realizacji tej usługi/usług uważa 
się termin ponad 3 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy problemu objętego 
gwarancją przez Zamawiającego) Zamawiający może powierzyć wykonanie tych 
usług/usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi. 

 
§ 7 

  
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 
 

§ 8. 
Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9. 
Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z 

umowy. 
 

§ 10. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, 
poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 
 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 

Wykonawca 
 
 

………………………………… 
 

Zamawiający 
 
 

………………………………… 
 

 


