
UMOWA NR 04/ZWR/2010 
 

zawarta w Gdyni dnia 03 listopada 2010 r. pomiędzy: 
Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – zakład budżetowy, (81-311) Gdynia, 
ul. Witomińska 76, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  który reprezentowany 
jest przez dyrektora Jana Kostrzyńskiego,  
a 
p. Jerzym Babiel zamieszkałym (03-257) Warszawa, ul. Juranda ze Spychowa 65,  prowadzącym 

działalność gospodarczym pod firmą „BAUTEX” Jerzy Babiel z siedzibą (03-257) Warszawa, 

ul. Juranda ze Spychowa 65, miejsce wykonywania działalności: 14-100 Ostróda, ul. Nadrzeczna 10, 

działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  pod nr 108002, REGON 014963800, NIP 524-125-

23-55, PESEL 51090605718, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.  
 

§1 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. Wybór Wykonawcy został dokonany na podstawie przeprowadzonych negocjacji, 
których przedmiotem było udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu specjalnego-
pogrzebowego i zatwierdzony Zarządzeniem nr 10/2010 Dyrektora Zarządu Cmentarzy 
Komunalnych w Gdyni z dnia 02 listopada 2010 r.  

 
§2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pojazdu specjalnego – pogrzebowego, marki 
Volkswagen, model PASSAT, posiadający zabudowę pogrzebową (zwanego dalej „pojazdem”), 
o szczegółowych parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§3 

1. Samochód, o którym mowa w §2 należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy. 

2. Miejsce odbioru: 14-100 Ostróda, ul. Nadrzeczna 10. O dokładnym terminie (dniu 
i godzinie) odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na dzień przed – 
telefonicznie lub pisemnie. 

 
§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością i terminowo. 
2. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru 
Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego. 

3. W trakcie realizacji umowy osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu 
Zamawiającego będzie p. Jarosław Turosz nr tel. (58) 660-89-56 lub 604-478-302. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeszkolenia najpóźniej w dniu dostarczenia 
pojazdu, pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu. 

5. Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia protokolarnego wydania pojazdu na następujące 
terminy: 

a) na silnik i podzespoły bez limitu km. – do dnia 22.07.2010 r., 
b) na powłokę lakierniczą – do dnia 22.07.2013 r., 
c) na perforację nadwozia – do dnia 22.07.2022 r., 
d) na zabudowę pogrzebową – do dnia 30.12.2012 r. 



6. Wykonawca najpóźniej przy dostarczeniu pojazdu zobowiązuje się do dostarczenia karty 
pojazdu, książki gwarancyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów koniecznych 
do zarejestrowania i korzystania z pojazdu oraz co najmniej dwóch kompletów kluczyków.  

 
§5 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 
wynagrodzenie w wysokości: 139.080,00 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tys. osiemdziesiąt 
złotych  00/100) złotych brutto,  
- wynagrodzenie w kwocie netto wynosi: 114 000,00 zł.,  
- podatek od towarów i usług wynosi: 25 080,00 zł. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane po dostarczeniu samochodu na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie 
protokół zdawczo–odbiorczy, potwierdzający należyte wykonanie zamówienia podpisany 
przez obie strony. 

3. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu.  

4. Faktura winna być wystawiona zgodnie z poniższymi danymi:  
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni 

ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia 
NIP  586-10-88-648 

 
§6 

1. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 
podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie 
określonym niniejszą umową, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie 
o możliwości wystąpienia opóźnienia. W zawiadomieniu Wykonawca określi prawdopodobny 
czas opóźnienia i jego przyczynę. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części, 
Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto pojazdu 
określonej w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku ujawnienia wady w dostarczonym pojeździe w chwili odbioru Wykonawca 
zobowiązany będzie do wymiany pojazdu na wolny od wad w terminie ustalonym przez 
strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 14 dni. Z tytułu 
zwłoki w wykonaniu powyższych obowiązków Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,5% ceny pojazdu określonej w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.  

4. W przypadku ujawnienia się wady w samochodzie po odbiorze Wykonawca zobowiązany 
będzie do spełnienia świadczeń wynikających z przepisów o rękojmi za wady lub gwarancji 
(naprawa, wymiana na wolny od wad) w terminie ustalonym przez strony, a w braku 
porozumienia stron w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady (pisemnie lub faksem pod nr. 
22 676-96-60). Z tytułu zwłoki w wykonaniu powyższych obowiązków Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,5% ceny pojazdu określonej w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.  

5. Strony ustalają, iż w razie sytuacji spornych co do ujawnienia się wady w dostarczonym 
samochodzie, zlecona zostanie niezależna ekspertyza. Koszt wykonania ekspertyzy ponosi 
ta Strona, która tego żąda.  

6. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar 
umownych. 

 
§7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  



2. Korespondencja związana z umową kierowana będzie na adresy stron wskazane we wstępie. 
W przypadku zmiany adresu strona zobowiązana jest do wskazania nowego adresu drugiej 
stronie pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres 
za skutecznie doręczoną.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
     
 
 
           
         ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy nr 04/ZWR/2010 z dnia 03.11.2010 r.-szczegółowe parametry pojazdu specjalnego-

pogrzebowego 

 

Pojazd:                           - specjalny – pogrzebowy 

 

Marka, model:               - Volkswagen Passat 

 

Nr identyfikacyjny  - WVWZZZ3CZAE134439 

 

Nr. rejestracyjny - WA 56529 

 

Kolor    - czarny „Deep” perłowy 

 

Rok produkcji  - 2010  

 

Silnik   - 2.0 TDI CR DPF  140 KM ( 103kW) 

 

Tapicerka siedzeń welurowa „Verona” 

 

Dopuszczalna masa całkowita – 2170 kg 

 

Bezpieczeństwo 

 - ESP (system stabilizacji toru jazdy ) z ABS/EDS , ASR oraz asystentem siły hamowania 

 - hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ( z przodu wentylowane) 

 - kierunkowskazy włączane automatycznie przy awaryjnym hamowaniu 

Zabezpieczenia  - autoalarm z niezależnym zasilaniem , funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem 

przechyłu 

 

Wyposażenie dodatkowe  

- światła główne Bi-ksenonowe z funkcją doświetlenia zakrętów i spryskiwaczami 

- system radiowy RCD510 

- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

- czujniki parkowania przód i tył 

- komputer pokładowy 

- obręcze kół ze stopu metali lekkich „Milwaukee” 

 

Wymiary samochodu  

 - długość  5.000 mm 

 - szerokość 1800 mm 

 - wysokość 1640 mm 

 

Samochód Pogrzebowy spełnia wymogi określone przez Ministra Zdrowia i posiada atest higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny HK/B/1670/02/2006 

 

Wymiary przedziału trumiennego 

 - długość 2.200 mm 

 - szerokość 940 mm 

 - wysokość 760 mm 

 

Parametry dot. zabudowy trumiennej: 

- kolor zabudowy w kolorze nadwozia; 

- kabina pasażerska odizolowana od zabudowy za pomocą przegrody gazoszczelnej 

wyposażonej w okno od strony kabiny kierowcy; 

- ściany zmywalne wykonane z laminatu, sufit welurowy; 



- wózek min. na jedną trumnę wysuwany poza gabaryt samochodu pokryty stalą 

nierdzewną, wyposażony w belki mocujące oraz uchwyty do pasów transportowych; 

- pasy transportowe ściągające trumnę – min. 2 szt. na trumnę; 

- podłoga laminatowa wózek do trumny pokryty blachą nierdzewną „mazer” 

- oświetlenie halogenowe – min. 4 punkty świetlne; 

- wentylacja wyciągowa z wymuszonym obiegiem powietrza; 

- płyty zasłonowe na okna boczne i na okno tylnie pokryte od środka materiałem 

zmywalnym od strony szyb tkaniną; 

- dwa wieszaki na wieńce, zewnętrzne z możliwością demontażu; 

- relingi dachowe. 
 


