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UMOWA Nr ..../PB/………  

PROJEKT 

 
zawarta w dniu .................................... w Dęblinie pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000110247, wysokość kapitału zakładowego 27 819 500,00 zł. 

zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu – mgr inż. Alicja Zwierzchowska 

a 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Adres e-mail: ……………………, fax: …………………….. 

zwany w dalszym ciągu umowy Wykonawcą 

reprezentowany przez: 

................................................................................ 

................................................................................ 
o treści następującej: 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku 

przeprowadzonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawarto 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego, nieużywanego, bezwypadkowego 

samochodu marki: …………………. model: ……………………………….. rocznik 

2016. 

2. Numer identyfikacyjny pojazdu zostanie określony w fakturze oraz w protokole odbioru. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy co 

najmniej 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. 

4. Odbiór przez Zamawiającego samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron w siedzibie Wykonawcy po 

zarejestrowaniu samochodu i ubezpieczeniu przez Zamawiającego. 

5. Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, będzie niestwierdzenie w nim 

wad i usterek, potwierdzone przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia; 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru, do czasu 

usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

c) termin na usunięcie wad będzie każdorazowo ustalany przez strony, jednak nie może 

być on dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 



Nr sprawy: ZO/8/2016                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWY 

 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad. 

8. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty 

niezbędne do jego eksploatacji, a w szczególności: instrukcję obsługi pojazdu 

i wyposażenia w języku polskim, kartę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych 

na terenie Polski), książkę pojazdu, kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji 

pojazdu, 2 komplety kluczyków do samochodu. 

9. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu przechodzi na Zamawiającego  

z chwilą jego odbioru, po podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

10. Prawo własności do samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania 

samochodu oraz wszystkich pozostałych dokumentów. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

…………………. r. 

2. Za datę wykonania umowy uważa się datę odbioru samochodu od Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi brutto ………………………. 

PLN (słownie: ……………………………………………………………………………) 

w tym podatek VAT …… %, tj. ……………….. PLN, netto …………………….. PLN. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pisemne zgłoszenie 

gotowości do odbioru samochodu. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem w terminie 7 dni od daty 

wystawienia faktury. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

konta Zamawiającego. 

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

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie 

umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego również, jeżeli dostarczony przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą 

jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości 

wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym. 

2. O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 

30 dni od dnia ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących 

z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany 

przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w formie pisemnej 

lub elektronicznej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy  

lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się  

w ciągu okresu gwarancji. 

4. Jeżeli Wykonawca dostarczył w miejsce przedmiotu wadliwego – przedmiot nowy  

– wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia, 
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potwierdzonego protokołem przyjęcia-przekazania. Wymiany przedmiotu umowy 

Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty nawet, gdyby ceny uległy zmianie. 

5. Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 musi być udzielona gwarancja producenta, 

oparta o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu (niezależnie od statusu 

partnerskiego Wykonawcy) oraz niezależna gwarancja Wykonawcy, licząc od daty 

podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy 

i Odbiorcy, w wymiarze: 

a. na cały samochód, w tym na wszelkie podzespoły mechaniczne, elektryczne 

i elektroniczne pojazdu, bez limitu kilometrów – …………….. lata 

b. na powłokę lakierniczą – ……… lata, 

c. na perforację nadwozia – ……… lat. 

6. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej producenta sprzętu (telefon, e-mail  

lub www) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją 

dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon 

(w godzinach pracy Zamawiającego), faxem, pocztą internetową lub www w dni robocze, 

co najmniej w godzinach 10 – 15. 

8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych 

oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. 

9. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

i prawne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

10. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i funkcjonalnych nie następuje mimo upływu 

terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

11. Gwarancja obejmuje również przedmioty oraz usługi nabyte u podwykonawców  

lub kooperantów przez Wykonawcę. 

12. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym 

przedmiocie umowy Wykonawca: 

1)  rozpatrzy ,,Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania. 

2) w przypadku uznania reklamacji: 

a) usunie wady w przedmiocie umowy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania 

,,Protokołu reklamacji”, 

b) usunie wady w dostarczonym przedmiocie umowy w miejscu, w którym zostały 

one ujawnione lub na własny koszt i ryzyko odbierze go w celu ich usunięcia, 

c) przedmiot umowy wolny od wad dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca,  

w którym wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt 2 ppkt a, 

d) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad przedmiotu umowy 

objętego gwarancją, uprawniony nie mógł z przedmiotu korzystać, 

e) wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

licząc od daty otrzymania ,,Protokołu reklamacyjnego”, jeżeli usunięcie wad 

będzie niemożliwe lub niewskazane, 

f) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu zwrócenia go, 

bez wad, Zamawiającemu. 

3) Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający przekaże przedmiot umowy 

komisyjnie do zbadania przez biegłego, według wyboru Zamawiającego. Wydane 

orzeczenie strony umowy będą traktować jako ostateczne. W przypadku ustalenia 

przez biegłego wadliwości Wykonawca ma obowiązek postępowania jak w przypadku 

uznania reklamacji. 

13. Koszty badania obciążać będą stronę, której ocena okaże się błędna.  



Nr sprawy: ZO/8/2016                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWY 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich 

punktów serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, 

e-mail), w których ma być realizowana naprawa. 

15. W okresie gwarancji przeglądy serwisowe, będą wykonywane zgodnie z zaleceniami 

producenta pojazdu – na koszt Wykonawcy. Zamawiający ponosić będzie jedynie 

koszty materiałów eksploatacyjnych według średnich cen rynkowych. 

16. Powyższe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie mogą być przez niego 

modyfikowane na niekorzyść Zamawiającego poprzez wręczanie Zamawiającemu kart 

gwarancyjnych i innych dokumentów, oraz oświadczenia Wykonawcy składanego 

w trakcie trwania umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy strony rozszerzają  

w następujący sposób: 

1) okres rękojmi wynosi 4 lata, 

2) niezależnie od rodzaju wady, Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia 

z tytułu rękojmi, 

3) Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest niewadliwy, 

w przeciwnym razie Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o wszelkich 

wadach istniejących w chwili wydania przedmiotu umowy, Zamawiający nie ma 

obowiązku badania przedmiotu umowy pod kątem jego wadliwości, 

4) w przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi domniemywa się, że wady 

wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w przedmiocie umowy, 

5) jeżeli przedmiot umowy jest tylko w części wadliwy i daje się odłączyć od przedmiotu 

umowy wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, Zamawiający według swojego 

wyboru uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub jedynie wadliwej 

części.  

2. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wadzie fizycznej przedmiotu umowy. Formę 

zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego 

i przekazany Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ujawnienia wady. 

3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad fizycznych w dostarczonym 

przedmiocie umowy Wykonawca: 

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” i spowoduje działanie serwisu w czasie nie dłuższym 

niż 72 h od otrzymania „Protokołu reklamacji”; 

2) usunie wady przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty 

otrzymania „Protokołu reklamacji”, a w przypadku wydłużenia czasu naprawy 

dostarczy przedmiot zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym przez 

cały okres usuwania wady; 

3) usunie wady w dostarczonym przedmiocie umowy w miejscu, w którym zostały 

ujawnione lub na własny koszt dostarczy go do swojej siedziby w celu jego 

usprawnienia lub wymiany. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane 

z usunięciem niesprawności; 

4) przedmiot umowy wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym 

wady zostały ujawnione w terminie wskazanym odpowiednio w ppkt 2); 

5) przedłuży termin rękojmi o czas, w którym wskutek wad przedmiotu umowy, 

użytkownik końcowy nie mógł z niego korzystać; 

6) wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni roboczych, od daty 

rozpatrzenia „Protokołu reklamacji”, w sytuacji gdy usunięcie wad przedmiotu umowy 

będzie niemożliwe lub nieopłacalne; Wykonawca w żadnym wypadku nie może 

odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego; 
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7) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu 

wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej rękojmi; 

8) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

umowy w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego 

użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w żaden sposób nie ograniczają 

możliwości dochodzenia przez niego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie 

wszystkich szkód również po stronie osób trzecich, powstałych w wyniku dostarczenia 

wadliwego przedmiotu umowy lub nienależytego wywiązania się z warunków rękojmi. 

6. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających  

z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 6 

1. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że jego świadczenie zostanie 

wykonane w terminie innym niż umowny, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 

Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie 

określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z dostawą samochodu, niezależnie od przyczyn 

opóźnienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której 

mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu, zachowując przy tym inne uprawnienia 

przewidziane umową. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostawie samochodu w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w wykonaniu któregokolwiek zobowiązania określonego w § 4 (gwarancja) lub § 5 

(rękojmia), 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących  

mu od Zamawiającego o wysokość obliczonych kar umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 

w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 

umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaże ją 

Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na wstępie umowy, 

z zastrzeżeniem § 9 ust. 4. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu 

kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez 

Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytuł tych kar umownych. 
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§ 7 
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym 

w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy  

i dochodzenia kar umownych, przewidzianych w § 6 ust. 3 c). Odstąpienie od umowy 

nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 

Kodeksu cywilnego).  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w umowie 

w terminie do 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych 

w umowie jako przyczyny odstąpienia.  

4. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostawie samochodu przekroczy 7 dni, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

powyższych okoliczności w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno być uzasadnione. 

5. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu 

Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego 

wynagrodzenia. 

6. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 

Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 

Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 

przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na wstępie umowy 

lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4. Strony ustalają, 

iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego 

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia 

Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na wstępie umowy lub faxem 

na wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem § 9 ust. 4. Powyższe uprawnienia nie 

wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

 

§ 8 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

  

§ 9 
1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 

aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących. 

3. W związku z tym, że wartość niniejszej umowy nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000,00 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie adresu 

siedziby firmy, danych osobowych / rejestrowych, rachunku bankowego, adresu e-mail lub 
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faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy 

pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer faxu, rachunek 

bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.  

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 

postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 

postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 

powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Wzór protokołu odbioru 

 

 

 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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Protokół 

odbioru samochodu 

 

 

Wykonawca:……………………………………………………. 
                                                             (Wykonawca – upoważniony przedstawiciel) 

 

Zamawiający:………………………………………………………………….. 
                                                            (Zamawiający – upoważniony przedstawiciel) 

 

Odbiór samochodu następuje na podstawie umowy nr …………… z dnia …………..2016 r. 

 

Parametry samochodu 

 

Marka i model samochodu  

Nr identyfikacyjny pojazdu  

Pojemność silnika  

Rok produkcji  

Rodzaj paliwa  

Rodzaj ogumienia  

Kolor nadwozia  

Stan licznika (km)  

Dokumenty pojazdu  

Inne  

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
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