
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

1 
 

Umowa 
 
Zawarta w dniu …… …………2020 r, pomiędzy:  
 

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, z siedzibą w Krakowie, ul. Myczkowskiego 4,  
30-198 Kraków,  
KRS 0000174486 

Regon 356757405 
NIP 6772217576 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  
Maja Jaworska - Wiceprezes Zarządu Fundacji 
Janina Dudzik - Prokurent 
a  

Firmą:  ………………………………………………..  
z siedzibą ………………………………………….. 

KRS nr …………………………. 
Regon …………………………….. 
NIP ………………………………………… 
Zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………. 
 
Wyłonioną w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówieniu publicznym na podstawie 

Zapytania Ofertowego na dostawę 9-osobowego samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych na potrzeby transportu uczestników WTZ Lubiatowo, prowadzonym przez 
Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko, w ramach Programu wyrównywania różnic między 
regionami III w obszarze D, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę na rzecz Zamawiającego 
pojazdu samochodowego do przewozu osób niepełnosprawnych marki……………….., model: 
………………….. , rok produkcji ………………………… 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 dostarczony zostanie do WTZ Lubiatowo 
Spacerowa 38, 84-210 Lubiatowo; na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 objęty jest gwarancją/rękojmią:  
a) …….. miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu 
kilometrów licząc od dnia dostawy;  
b) ………. miesięcy na perforację nadwozia – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy,  
c) ……….. miesiące na powłokę lakierniczą – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy. 
 
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd posiada świadectwo homologacji pojazdu  

5. Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy jest fabrycznie 
nowy, wolny od jakichkolwiek usterek i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 21 dni od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego.  
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§ 2 
 
Umowa zrealizowana zostanie do 14 grudnia 2020 roku.  
 

§ 3 
 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
………………..PLN słownie: ………………………………………., w tym obowiązujący podatek VAT.  
2. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po dostarczeniu pojazdu 
stanowiącego przedmiot umowy do Zamawiającego, co potwierdzone zostanie podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego.  

3. Przed podpisaniem protokołu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet 
dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT w 
terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT.  

5. Płatność wykonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT.  
 

§ 4 
 

1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  
 

2.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 10% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 

 
3.  Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% należnego mu 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy.  

 
§ 5 

Ewentualne zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.  
 

§ 6 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.  

 
§ 7 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

 
 
Zamawiający        Wykonawca 

 


