
        Załącznik nr 5 do SIWZ  

WZÓR 
 

UMOWA Nr ……………………   

 

Zawarta w dniu …………..  r. w Słupsku, pomiędzy: 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pod numerem 2/99, 

posługującym się numerem identyfikacji podatkowej 839-10-03-052,  reprezentowanym przez:  

Marzennę Mazur – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pn. „Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego (bez śladów 

użytkowania) osobowo-dostawczego do 3,5 t typu Furgon z homologacją ciężarową dla potrzeb Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku Oddział: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach" zwanego w dalszej 

części postępowaniem, zawarto umowę na  realizację zamówienia o następującej treści, zgodnego w treści ze 

złożoną przez Wykonawcę ofertą: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  dostawa samochodu fabrycznie nowego (bez śladów użytkowania) 

osobowo-dostawczego do 3,5 t typu Furgon z homologacją ciężarową dla potrzeb Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku Oddział: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: 

 marka: …………………………………. 

 model: …………………………………. 

 rok produkcji: ………………………… 

 zwanego w dalszej części „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do SIWZ złożony przez Wykonawcę na etapie 

postępowania przetargowego. 

3. Miejscem dostawy jest: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, parking przed 

Białym Spichlerzem (wjazd od ulicy Szarych Szeregów), 76-200 Słupsk. Koszty dostawy ponosi 

Wykonawca. 

4. Wszystkie urządzenia i materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy powinny zostać 

zamontowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Do wykonania przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów, urządzeń i podzespołów fabrycznie nowych i 

dopuszczonych do stosowania, dobrej jakości, gwarantujących najwyższą jakość wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5. Do kontaktów w ramach realizacji umowy strony upoważniają następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: Henryk Soja ; tel.59 842 40 81; e-mail mwskluki@muzeum.slupsk.pl 

2) ze strony Wykonawcy:………………………………………. 

 

mailto:mwskluki@muzeum.slupsk.pl


§ 2 

Termin realizacji 

Termin realizacji przedmiotu umowy:  90 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 3 

Sposób i miejsce realizacji dostawy 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu stanowiącego przedmiot 

umowy w miejsce wskazane w § 1 ust. 3 umowy oraz do przeprowadzenia testów próbnych pojazdu na 

własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy w terminie 3 

dni roboczych przed planowanym terminem dostawy. 

3. Odbiór pojazdu nastąpi w ustalonym przez strony umowy terminie, na podstawie sporządzonego i 

podpisanego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Odbioru dokonają osoby upoważnione, o których 

mowa w § 1 ust. 5 umowy.  

4. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego pojazdu oraz 

zgodności jego parametrów technicznych z parametrami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia złożonym przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego. W ramach odbioru 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki 

zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 

5. Ponadto w trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) wyciąg ze świadectwa homologacji, dopuszczającej pojazd do ruchu na terenie RP,  

2) kartę/książkę gwarancyjną pojazdu, 

3) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim, 

4) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 

6. W ramach niniejszej umowy dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i 

przebiegać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca.  

7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się z chwilą wydania w całości przenieść na 

Zamawiającego prawo własności przedmiotu umowy. 

8. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy (protokół 

odbioru) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego bez uwag. 

9. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania wydania przedmiotu umowy bez wad. 

10. W przypadku dostawy pojazdu niezgodnego z opisem przedmiotu umowy, wskazanym w § 1 umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy jej przyjęcia. 

11. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru przedmioty zamówienia bez wad. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki płatności 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę 

netto: …………………. zł + podatek VAT …………%,  

brutto: …………………………. zł  

(słownie brutto: ………………………………………………………………………złotych), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania przetargowego. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez uwag, zgodnie z § 3 ust. 8 umowy. 

4. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 



5. Fakturę należy wystawić na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-

200 Słupsk, NIP:839 10 03 052. 

6. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury 

korygującej. 

 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, w następującym 

zakresie: 

1) nowy samochód bez limitu kilometrów, na części mechaniczne  - …………………… miesięcy, 

2) perforacja nadwozia – minimum 96 miesięcy, 

3) lakier – minimum 36 miesięcy, 

4) wykonanie napraw gwarancyjnych –  maksymalnie w terminie 14 dni. 

2. Pełny zakres gwarancji obejmuje usuwanie przez wykonawcę nieprawidłowości w działaniu przedmiotu 

umowy (wraz z transportem i wymiana uszkodzonych części zamiennych, dojazdami, robocizną). 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

4. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, dla każdej wady z osobna, 

należy do Zamawiającego. 

5. Okres gwarancji na materiały, z których wykonano przedmiot zamówienia oraz części składowe 

wyposażenia zainstalowane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia nie może być 

krótszy niż ustalony przez producenta tych materiałów. 

6. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania 

przedmiotu umowy lub żądać zwrotu równowartości wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie 

trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo upłynięcia ich okresu. 

8. Zamawiający zastrzega, iż gwarancja na dostarczony przedmiot umowy obejmuje podjęcie przez 

Wykonawcę następujących działań: 

1) demontaż uszkodzonych części, 

2) transport do producenta uszkodzonych części, 

3) współpracę z producentem w zakresie wymiany lub naprawy uszkodzonych części, 

4) transport od producenta do Zamawiającego naprawionych lub wymienionych części(lub urządzeń) oraz 

ponowny montaż. 

Wszystkie ww. działania Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt. 

9. Jeżeli w ramach gwarancji wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji i rękojmi na wykonane 

prace biegnie ponownie od dnia usunięcia wady. 

10. W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z gwarancji lub 

rękojmi, Zamawiający ma prawo skorzystać (bez utraty gwarancji i rękojmi) na koszt wykonawcy, z usług 

podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wykonać uprawnienie 

przewidziane j.wyż. wraz z bezskutecznym upływem terminu, wyznaczonym pisemnie Wykonawcy przez 

Zamawiającego, w celu wykonania lub należytego wykonania prac objętych gwarancja i rękojmią. 

11. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zgłaszał konieczność podjęcia usług w zakresie gwarancji lub 

rękojmi na e-mail:……………………………. lub pisemnie na adres siedziby Wykonawcy. 

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

13. Dostępność serwisu: 



1) autoryzowana stacja serwisowa winna znajdować się maksymalnie 50 km od siedziby oddziału 

Zamawiającego tj. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, 

2) w przypadku zdarzenia w terenie Polski możliwość dojazdu serwisu do miejsca zdarzenia. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% ceny netto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego 

w § 2; 

2) w wysokości 0,3% ceny netto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu 

określonego w § 5 ust. 1 pkt. 4; 

3) w wysokości 10% ceny netto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 

4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

5. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego 

zapłaty takiej kary umownej.  

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy 

przysługuje kara umowna w wysokości 10%  ceny netto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednakże kara 

ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także 

sytuacji, gdy odstąpienie od umowy spowodowane jest wadami dokumentacji projektowej, które to wady 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy oraz w sytuacji określonej w § 7 ust. 2 umowy.  

 

§ 7 

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz 

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 umowy w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze § 1 ust. 1-3 i § 3 ust. 5-6 umowy, 

2) Wykonawca dostarcza towar niezgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 umowy; 

3) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu  określonego w § 2 o co najmniej 14 dni; 

4) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą 

odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła 

strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 



5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym 

lub bezpośrednio Wykonawcy. 

 

§ 8 

Rozwiązywanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą 

powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, 

interpretacji lub rozwiązania, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

 Wprowadzanie zmian 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści 

zawartej umowy w następującym zakresie:  

1) terminu realizacji umowy na skutek: 

a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony 

prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 

b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności, 

c) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez zamawiającego, 

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z 

uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy, 

2) ceny, na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te 

powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała, 

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z 

uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy, 

3) modelu samochodu zaoferowanego przez Wykonawcę, w przypadku jego wycofania z dystrybucji i 

zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę określoną w umowie, 

zgodnie z Formularzem ofertowym; 

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem pkt. 13.3. SIWZ. 

2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 

wymaga zgody drugiej strony. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Czynności następcze określone w § 77 ust. 2  kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności lub nieskuteczności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.  

4. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy będzie 

język polski. 

5. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 



Załączniki do umowy: 

1. Oferta wykonawcy  

2. Szczegółowy opis techniczny samochodu 

3. Protokół odbioru 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


