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WZÓR umowy 

na zakup i dostawę samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem do przewożenia dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. Regionalna placówka Opiekuńczo-

Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci  
i młodzieży z województwa podkarpackiego. 

 
 
Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy: 
 
Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci  
z siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 132; 35-301 Rzeszów wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000265120, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 813-347-61-77, REGON: 180168889, 
reprezentowana  przez ……… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….… 
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, którego reprezentuje: 
 
…………………………………    ………………………………… 
 

Niniejsza umowa została zawarta w ramach realizacji projektu pn. „Regionalna Placówka Opiekuńczo-
Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i młodzieży  
z województwa podkarpackiego.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych  
i zdrowotnych  po przeprowadzeniu postępowania ofertowego z dnia ……… nr …… 
 

§1 

1. Dostawca sprzedaje Zamawiającemu samochód osobowy marki…………………...…., 

model………………………….... – nadwozie typu …………..……, rok produkcji……… o 

dopuszczalnej masie całkowitej do ………….. kg, posiadający homologację pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych lub badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych  

2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy będący integralną częścią niniejszej umowy.  

3. Dostawca oświadcza, że samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz 

osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że 

nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 
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§2 

1. Termin realizacji zamówienia  do dnia …………………  roku.  

2. Dostawca dostarczy i wyda Zamawiającemu samochód, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy w 

siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 132. 

3. Własność samochodu, korzyści i ciężary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej 

uraty lub uszkodzenia samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy przechodzą na Zamawiającemu 

z chwilą wydania samochodu.  

4. Dostawca ponosi koszty dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór samochodu będzie Protokół Zdawczo - Odbiorczy sporządzony 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, będący integralną częścią umowy. 

6. Wydanie dokumentów dotyczących pojazdu t.j. instrukcji obsługi pojazdu, książki serwisowej oraz 

wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji i ubezpieczenia samochodu nastąpi równocześnie z 

odebraniem od Dostawcy samochodu i podpisaniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. 

 

§3 

1. Zamawiający tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Dostawcy kwotę: ......................zł 

brutto(słownie złotych:……………..). 

2. Zamawiający zapłaci cenę pojazdu, o której mowa w §3 ust. 1 w terminie ………… od daty 

otrzymania faktury.  

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.   

 

§4 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania 

umowy oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Dostawcę.  

                                                                    §5 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości samochodu minimalne warunki gwarancji 

określone zostały w części B załącznika nr 1 do niniejszej umowy.   

 

§6 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a)  za opóźnienie w dostawie samochodu – w wysokości 0,5 % wartości samochodu za każdy dzień 

opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z §2 ust. 1 umowy, 
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b)  za opóźnienie w usunięciu wad samochodu - w wysokości 0,5 % wartości samochodu za każdy 

dzień opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z załączniku nr 1 część B pkt 6, 

c)  za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w 

wysokości 25 % wartości samochodu, określonej zgodnie z §3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu Cywilnego w 

części przekraczającej zastrzeżone kary umowne. 

 
§7 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do 

dostarczenia samochodu, w przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy samochodu, w terminie 

określonym zgodnie z  §2 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

dłuższego niż 21 dni do usunięcia wad samochodu lub do dostarczenia samochodu wolnego od wad 

zamiast wadliwego samochodu, gdy Dostawca nie usunie wad lub nie dostarczy samochodu wolnego 

od wad zamiast wadliwego samochodu w  wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie.     

3. 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 zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

 
§8 

1. Osobą  odpowiedzialną za realizację  przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 
jest……………………. 

2. Osobą  odpowiedzialną za realizację  przedmiotu umowy ze strony Dostawcy 
jest……………………. 

 
§9 

Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§10 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.  

 
§11 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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…………………………………..     …………………………… 
    Zamawiający          Dostawca 
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Protokół zdawczo –odbiorczy samochodu wzór  

 
Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci  
z siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 132; 35-301 Rzeszów wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000265120, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 813-347-61-77, REGON: 180168889, 
reprezentowana  przez ……… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….… 
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, którego reprezentuje: 
 
Dane identyfikacyjne samochodu  
Typ/model:  
Typ nadwozia:  
Pojemność silnika/moc silnika:  
Numer VIN   
Rok produkcji:  
Numer rejestracyjny:   
Marka, Model:  
 

1. Zamawiający potwierdza odbiór niżej wymienionych elementów: 
Opis  Tak/Nie  
Dowód rejestracyjny   
2 komplety oryginalnych kluczyków   
Koło zapasowe  
Klucze techniczne i lewarek   
Trójkąt ostrzegawczy   
Gaśnica   
Apteczka   
Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna i 
przeglądów  

 

Panel do radia i pin aktywujący (o ile występuje)   
Karta Pojazdu wraz z numerem homologacji   
Inne   

2. Zamawiający potwierdza zgodność przedmiotu umowy z określoną w załączniku nr 1 do umowy z 
dnia ……… specyfikacją techniczną.  

3. Uwagi do stanu technicznego: 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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W imieniu Dostawcy :     W imieniu Zmawiającego  
 
…………………………     ………………………………… 
 
…………………………     ………………………………… 
 
 
Data  Podpis      Data   Podpis  
 
 
 
………………………………… 
(Miejscowość , data)  
 


