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Załącznik nr 2 do IWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy sprzedaży  

nr…………………… 

 

 

zawarta w Szczecinie dnia ……………………………. 2023 r. pomiędzy : 

 

Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Szczecinie przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział 

Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112852, posiadającą NIP  

955-19-43-920, REGON 811906840 o kapitale zakładowym 71 588 000,- PLN w całości wpłaconym,  

 

reprezentowanym  przez Włodzimierza Sołtysiaka – Prezesa Zarządu, 

zwanym  dalej „Zamawiającym”  

 

a 

 

…………………………………………………. z siedzibą w …………………………….. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ………………………………………………. 

Pod numerem KRS ……………, posiadającą NIP ………………….., REGON ………………………. 

 

Reprezentowanym  przez ……………………………… 

zwanym dalej „ Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

najkorzystniejszej  oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie załącznika do 

Zarządzenia nr 1 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych o wartości mniejszej niż progi unijne oraz Istotnych Warunków Zamówienia pod nazwą : 

„Zakup samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z rynku wtórnego 

(zarejestrowanego w Polsce) wraz z dodatkową zabudową warsztatową umożliwiającą 

podnoszenie i holowanie uszkodzonych autobusów, w tym niskopodłogowych  wraz z jego 

dostawą do SPA „Dąbie” Sp. z o.o.” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie na Zamawiającego przez Wykonawcę własności 

samochodu specjalnego- pogotowia technicznego marki ……………………, model ………………, 

rok produkcji ……………  , wyposażony w silnik o pojemności ……….. cm
3  

 i mocy ………… kW 

3-osiowego, wraz z zabudową umożliwiającą podnoszenie i holowanie pojazdów m.in. 

autobusowych, w tym niskopodłogowych oraz o parametrach technicznych i wyposażeniu, które 

określają Istotne Warunki Zamówienia  (IWZ). 

2. Wykonawca oświadcza, iż oferowany pojazd  stanowiący przedmiot umowy jest jego własnością, 

jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest pojazdem prototypowym, nie mają do niego 

prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem zastawu i żadnego postępowania, w tym 

egzekucyjnego oraz zabezpieczającego. 
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§ 2 

Termin i sposób realizacji  przedmiotu umowy 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na …………….. dni od daty podpisania umowy 

tj. do dnia …………………………..  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie spełniać wszelkie wymagania techniczne  

określone w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) stanowiących załącznik nr 1 do  niniejszej 

umowy i wymagania formalno-prawne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej  umowy Zamawiającego reprezentują: 

1. Artur Majewski tel. 601 086 664 e-mail: a.majewski@spad.szczecin.pl 

2. Mariusz Radosz tel. 691 470 356 e- mail: radosz@spad.szczecin.pl  

4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentuję(ą): 

1. ……………………...... tel. ………………….. e- mail ………………………………………….. 

2. ……………………….. tel …………………… e-mail …………………………………………… 

 

 

      § 3 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt oferowanego pojazdu będącego 

przedmiotem umowy  do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją o której mowa w  § 3 ust. 

8 umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy pojazdu 

stanowiącego przedmiot umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Strony określają, iż odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dzień 

roboczy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 12:00 na podstawie protokołu 

odbioru.  

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron oraz podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Odbiór przedmiotu umowy będzie obejmował : 

1) wydanie przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania określone w Istotnych 

Warunkach Zamówienia (IWZ)  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2) wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do dopuszczenia 

przedmiotu umowy do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami – Prawo o ruchu 

drogowym oraz innych określonych w  § 3 ust. 8 umowy. 

6. Stwierdzenie wad przedmiotu umowy oraz braków w wyposażeniu  podczas odbioru pojazdu, 

skutkować będzie odmową odbioru. Stwierdzone braki  i wady przedmiotu umowy powinny 

zostać usunięte przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, po czym Wykonawca 

zgłosi ponownie pojazd do odbioru.  

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad oraz braków w wyposażeniu bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

8. Wykonawca z chwilą dostarczenia i wydania przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1. Karta pojazdu 

2. Dowód rejestracyjny wraz z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu. 

3. Oryginalne dokumenty wykorzystane do wykonania pierwszej rejestracji jako pojazd 

specjalny, 

4. Instrukcja obsługi pojazdu. 

mailto:a.majewski@spad.szczecin.pl
mailto:radosz@spad.szczecin.pl


Zamawiający - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 Szczecin 

Nazwa nadana  zamówieniu: „Zakup samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z rynku wtórnego (zarejestrowanego w Polsce) wraz z dodatkową 

zabudową warsztatową umożliwiającą podnoszenie i holowanie uszkodzonych autobusów, w tym niskopodłogowych  wraz z jego dostawą  

do SPA „Dąbie” Sp. z o.o.” 

Oznaczenie sprawy: ZP/RS/1/2023        

 

3 
 

9. Z chwilą podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez 

wad i usterek, Wykonawca  przenosi na Zamawiającego prawo własności przedmiotu niniejszej 

umowy. 

 

    § 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności Wykonawcy 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy cenę sprzedaży  za przedmiot umowy w 

wysokości: ………………………………………… zł brutto ( słownie: ………………………………....), 

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 4 ust.1  zawiera wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności koszt dostawy pojazdu, wytworzenia, 

ewentualnych ceł, pozwoleń, badań w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, koszty  

gwarancji, a także wszelkie koszty, których Wykonawca wcześniej nie przewidział i wyczerpuje 

wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,  w dwunastu  ratach, w sposób 

następujący: 

 pierwsza rata w wysokości 1/12 wynagrodzenia Wykonawcy netto powiększona o całą 

kwotę należnego podatku VAT, płatna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

Zamawiającemu, przy czym płatność podatku VAT nastąpi w sposób określony w ust. 5, 

 pozostałe jedenaście rat miesięcznych w równych kwotach po 1/12 wynagrodzenia 

Wykonawcy netto, płatne do 15 dnia miesiąca kalendarzowego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokół odbioru  oferowanego pojazdu. 

5. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie dostarczonej faktury w trybie mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

…………………………………………………………………… 

zgłoszony jako rachunek podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i ujawniony 

we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności gospodarczej). W przypadku wskazania do zapłaty rachunku spoza listy, 

lub braku możliwości wykonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności (split payment) na 

rachunek Wykonawcy, Zamawiający do czasu wskazania rachunku właściwego, może wstrzymać 

się z dokonaniem zapłaty nie będąc w opóźnieniu z zapłatą. 

6. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje indeksacji ceny i udzielenia zaliczki. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Strony   ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) za opóźnienie  w terminowym wydaniu Zamawiającemu przedmiotu  niniejszej umowy - w 

wysokości 1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej 

umowy  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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2) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy - w wysokości  10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa  

w § 4 ust.1 niniejszej umowy; 

3) za opóźnienie w wykonaniu naprawy w okresie gwarancji w stosunku do terminu 

określonego  w § 6 ust 7  umowy -  w wysokości  0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

o którym mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

należności. 

4. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kary umowne, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia za wady 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy,  

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu bez wad. 

2. Gwarancji podlega kompletny pojazd stanowiący przedmiot umowy, w tym wszystkie zespoły, 

podzespoły i dodatkowe wyposażenie. 

3.  Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z §  6 ust. 1  zobowiązuje się do naprawy  

   przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. 

4. W przypadkach szczególnych np. gdy naprawa musi być wykonana w siedzibie lub punkcie 

serwisowym Wykonawcy, koszt przemieszczenia pojazdu lub jego elementu wyposażenia w obie 

strony ponosi Wykonawca.  

5. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego 

przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie  na nr ………………………………….. co 

zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia drogą elektroniczna na adres e 

mail ………………………………………..……………………….. informacją w formie pisemnej. 

6.  W przypadku gdy Zamawiający zgłosi pojazd do wykonania naprawy gwarancyjnej, Wykonawca 

zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 7  dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady/usterki. 

7. Okres gwarancji na przedmiot umowy ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady 

pojazdu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

 

1. W razie wystąpienia 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 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia 

odstąpienia. Pod pojęciem interesu publicznego należy rozumieć bezprzedmiotowość dalszego 

wykonywania umowy, przy uwzględnieniu ograniczenia wielkości zadań w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, realizowanych przez Zamawiającego na rzecz Gminy Miasta Szczecin. 

2. Uchybienie terminowi, o którym mowa  w § 3 ust.6 niniejszej umowy, uprawnia Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez konieczności 

wyznaczania terminu dodatkowego. 
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3. Poza prawem do odstąpienia od umowy w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi, Zamawiający ma również prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie 

przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania albo nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 

ustalonym w §2 ust.1 umowy.  

4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą 

polubowną w drodze bezpośrednich negocjacji. 

3. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy 

będzie rozstrzygał  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

5. Integralną częścią umowy są: 

1) Załącznik nr 1 IWZ 

2) Załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru  

3) Załącznik nr 3 Oferta cenowa Wykonawcy 

 

 

 

 

 

  …………………………       …………………………… 

           Zamawiający        Wykonawca  

 

 

 


