
 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Oferent Zamawiający 

 
Gmina Zawonia 

ul. Trzebnicka 11 

55-106 Zawonia 

WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA Nr ........................... 

 

zawarta w dniu .................. roku w Zawoni pomiędzy: 

 

Gminą Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia reprezentowaną przez: 

 

Agnieszka Wersta -  Wójt Gminy Zawonia 

 

przy kontrasygnacie : 

 

Jadwigi Kaczmarek -   Skarbnika Gminy Zawonia 

 

REGON    931934905  NIP  915-16-03-787 

  

zwaną w treści umowy „ Z A M A W I A J Ą C Y M ” 

 

a 

…………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez 

NIP:  REGON:  

działającą na podstawie wpisu do KRS 

reprezentowanym  przez: 

zwanym „ W Y K O N A W C Ą "  

 
 

na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na 

potrzeby Urzędu Gminy Zawonia.: 

• marka pojazdu: ……………., 

• typ: ………………, 

• rok produkcji ……, 

• nr nadwozia VIN: ………………………………, 

 zwanego dalej także "przedmiotem umowy". 

2. Szczegółowy opis pojazdu i jego właściwości będą zgodne z warunkami określonymi  

w złożonej w ramach zapytania ofertowego ofercie Wykonawcy oraz specyfikacji technicznej  



 

 

przedmiotu zamówienia zawartej w treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy 

dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 

wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń 

wykonawczych tej ustawy. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu pojazd wraz ze wszystkimi kompletami kluczy do 

pojazdu, dokumentami oraz instrukcjami. 

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy  spełnia wymagania Zamawiającego 

zawarte w ofercie Wykonawcy i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia,  

w  szczególności jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym wad ukrytych,  

a informacje zawarte w dokumentach oraz mierniku przebiegu pojazdu są prawdziwe. 

6. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie 

i zgodność z właściwymi normami. 

7. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt badania urządzeń zamontowanych na pojeździe (o 

ile takie są wymagane) oraz badania samego pojazdu konieczne do zarejestrowania we 

właściwym wydziale komunikacji. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w terminie: do 30 dni od podpisania umowy. 

 

§ 3 

1. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- 

odbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem, o gotowości do odbioru 

techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru 

techniczno - jakościowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia. Strony dopuszczają 

zawiadomienie w formie maila. 

3. Odbiór techniczno - jakościowy pojazdu odbędzie w siedzibie Wykonawcy, zakończy się 

podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy,  

w siedzibie Wykonawcy.  

4. Odebranie pojazdu od Wykonawcy nastąpi po zapłacie Wykonawcy całości wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1. Umowy. 
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,  

b) Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu w języku 

polskim,  

c) Książkę przeglądów serwisowych, 

d) Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,  

e) Świadectwo zgodności WE,  

f) Dokument potwierdzający opłacenie akcyzy (jeśli wymagane), dopuszcza się 

oświadczenie sprzedawcy,  

g) Kartę pojazdu, 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony 

protokół o stwierdzonych wadach, podpisany przez obie strony. Odbiór przedmiotu umowy 

nastąpi nie wcześniej niż z chwilą protokolarnego potwierdzenia przez Strony umowy 

usunięcia stwierdzonych wad. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego, że przedstawiony pojazd nie 

odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia 



 

 

stanowiącej załącznik 1 do niniejszej umowy i/lub ofercie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem.  

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach. Powyższe 

postanowienia nie naruszają postanowień dotyczących kar umownych. 

8. Załącznikiem do protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie specyfikacja techniczna 

przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Za zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ……………………. zł brutto, w tym podatek VAT według 

stawki ….. % w wysokości ……………. złotych.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy, a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji  

umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii, certyfikatów, itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, 

przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, załadunku, rozładunku,  transportu, 

wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za kontrole, testy i badania które są związane  

z należytą realizacją umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ostatecznym 

Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy. 

3. Wszelkie płatności wynikające z realizacji umowy będą dokonane na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy, przelewem 

po doręczeniu Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletnymi 

wymaganymi dokumentami, na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………. 

w banku ……………………………………………………. 

 Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek jest numerem rachunku 

 rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

 Prawo bankowe i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 

 (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

 i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
 

§ 5 
 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT po podpisaniu protokołu zdawczo 

– odbiorczego bez zastrzeżeń.  

 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 7 dni od daty złożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych: 

1)   Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

 umownego za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru 

przedmiotu  umowy lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 



 

 

2)   Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada 

Zamawiający, Zamawiający zapłaci  karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

2. Przez wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1. 

Umowy. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia  ustalonego j.w. staje się wymagalne: 

     - za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu, 

     - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 

dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w 

razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną  mu kwotę z dowolnej 

należności Wykonawcy.  

5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na cały przedmiot 

umowy wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów, licząc od dnia podpisania przez Strony  

bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi okres 24 miesięcy na cały przedmiot umowy 

wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów, licząc od dnia podpisania przez Strony  

bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy 

3. Wady i/lub wszelkie awarie w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwarancji lub 

rękojmi będą usuwane w punktach serwisowych wskazanych przez Wykonawcę na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, a jeżeli odległość od takiego punktu serwisowego będzie przekraczała 

150 km od siedziby Zamawiającego usunięcie wady (usterki) nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego.  

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa  

w przypadkach określonych w art. 581  § 1 i § 2 kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane w pojeździe 

wyroby i urządzenia wystawione przez ich producentów. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 

bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady nie krótszym  

niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, chyba że strony uzgodnią inny termin adekwatny do rodzaju 

prac naprawczych koniecznych do wykonania. Czas reakcji serwisu – 48 godziny od daty 

zgłoszenia w formie faxu lub telefonicznie.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym, to Zamawiający  

uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Niniejsze postanowienia umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772  

i 5773 kodeksu cywilnego.   

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na żądanie Zamawiającego odpłatny serwis 

pogwarancyjny w okresie 36 miesięcy od upływu okresu gwarancji.  

 

§ 9 

Jako koordynatora w zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się ze strony 

Zamawiającego: Ilona Buczak -Badowska a ze Strony Wykonawcy ............................................ 

 

 



 

 

§ 10 

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w 

szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków 

niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od 

daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do 

dnia …………….. roku. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

§ 12 

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

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

 

§ 14 

 

Integralną cześć umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:

                                                                                    



 

 



 


