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                       UMOWA do Zapytania ofertowego SOA.273.6.2019 z dnia 07.02.2019r. 

Dnia .......................Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z 

siedzibą w Ostródzie, ul. Stefana Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, NIP 741 15 08 904, 

REGON 510407008,  

reprezentowany przez:  

Bogusława Fijasa – Przewodniczącego Zarządu,  

Adama Żylińskiego – Wiceprzewodniczącego Zarządu,  

Mirosława Stegienko– Członka Zarządu  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  

[dane rejestrowe Wykonawcy] 

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

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

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

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

Reprezentowany przez:[imię i nazwisko osoby reprezentującej],  

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

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

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

zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z 

Regulaminem zamówień została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup przez Zamawiającego i sprzedaż przez Wykonawcę 1 

(jednej) sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego 

marki________________________________________________________________

__ model _______________________________________, zwanym dalej 

„samochodem”. 

2. Szczegółowy opis samochodu będącego przedmiotem zamówienia, jego wyposażenie 

i specyfikacja techniczna - zawarte są w ofercie Wykonawcy z dnia _______ (dalej: 

Oferta), stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy.  

3. W trakcie realizacji Umowy, Strony dopuszczają – po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego – dostarczenie samochodu o lepszych parametrach technicznych od 

zaoferowanych. Zamiana parametrów technicznych nie będzie miała wpływu na 

zmianę ceny, kosztów eksploatacji oraz na warunki gwarancji określone w ofercie 

Wykonawcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany postanowień Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony samochód spełnia wymagania określone w 

opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) oraz w Ofercie. OPZ stanowi Załącznik 

Nr 1 do Umowy, zaś Oferta Załącznik Nr 2 do Umowy.  

5. Wykonawca gwarantuje, że samochód jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od 

wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, jest fabrycznie 

przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie) i jest 

fabrycznie przystosowany do przewozu osób – nie jest samochodem adaptowanym z 

samochodów ciężarowych oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o 

ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

§ 2 

1. Wykonawca przeniesie na własność Zamawiającego oraz wyda Zamawiającemu 

samochód w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy. Do dnia 

wydania i odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia 
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samochodu spoczywa na Wykonawcy. Wydanie samochodu nastąpi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 28 

(parking wewnętrzny) w przypadku, gdy siedziba Wykonawcy mieści się w odległości 

większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy odległość 

pomiędzy siedzibą Wykonawcy, a siedzibą Zamawiającego nie przekracza 100 km, 

Zamawiający przewiduje możliwość odbioru samochodu bezpośrednio z siedziby 

Wykonawcy. 

2. Nie później niż z przekazaniem samochodu Wykonawca wyda Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty związane z dopuszczeniem samochodu do eksploatacji, tj. kartę 

pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książkę gwarancji, książkę przeglądów 

okresowych. Wymienione dokumenty muszą być wydane w formie papierowej.  

3. Wydanie samochodu potwierdzone będzie pisemnym protokołem odbioru, o którym 

mowa w ust. 7 poniżej.  

4. Odbierany samochód będzie zaopatrzony w minimum 15 litrów paliwa.  

5. Koszty wymaganych Umową ubezpieczeń ponosi Zamawiający.  

6. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się przekazanie przez Wykonawcę 

fabrycznie nowego samochodu zgodnego z Ofertą wraz z kompletnym wyposażeniem 

oraz pełną dokumentacją upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. Do 

samochodu dołączone będą minimum dwa komplety kluczyków, instrukcja obsługi w 

języku polskim, atestowana gaśnica, apteczka pierwszej pomocy oraz trójkąt 

ostrzegawczy.  

7. Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem, podpisanym bez uwag przez 

przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół zawierał będzie, co najmniej 

następujące informacje: nazwę Zamawiającego i Wykonawcy, nr nadwozia 

odbieranego samochodu, datę odbioru samochodu, stwierdzenie, że przedstawiciel 

Zamawiającego nie zgłasza uwag do odbieranego samochodu oraz podpisy osób 

wskazanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca przygotuje przedmiotowy dokument w 

dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego drugi dla Wykonawcy. Protokół 

stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.  

8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie wydania lub możliwości odbioru 

samochodu pisemnie, dopuszcza się powiadomienie mailem (sekretariat@zg-

ostroda.pl) lub telefonicznie (nr tel.89 506 50 10), co najmniej z dwudniowym 

wyprzedzeniem.  

9. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do 

zarejestrowania samochodu. Koszty pełnomocnictwa oraz rejestracji ponosi 

Zamawiający. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że cena brutto (wraz z podatkiem VAT) sprzedaży samochodu (cena 

za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1) wynosi brutto 

_____________ zł (słownie: ______________________, tj. _________________ 

złotych brutto za samochód. Cena wskazana w zdaniu poprzedzającym obejmuje 

wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy.  

2. Zapłata ceny nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT u Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.  

3. Faktura, określająca numer identyfikacyjny samochodu, o których mowa w § 1 ust. 1 

Umowy, może być wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż z dniem wydania 

samochodu potwierdzonym pisemnym protokołem odbioru samochodu, o którym 

mowa w § 2 ust. 7. Brak odbioru samochodu z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy skutkuje brakiem wymagalności zapłaty za przedmiot Umowy 

niezależnie od faktu złożenia faktury u Zamawiającego.  

4. Za termin zapłaty ceny sprzedaży uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił 

swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Z tytułu nieterminowej płatności 

Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie.  

§ 4 

1. Zamawiającemu od Wykonawcy należą się kary umowne z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy:  

1) za nieterminową realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust.1 Umowy (w rozumieniu określonym w § 2 ust. 7 Umowy, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% łącznej ceny brutto za 

samochód za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego dostawie;  

2) za nieterminową realizację przez Wykonawcę czynności wymienionych w § 5 

ust. 3 lub 4 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % 

ceny brutto za samochód, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

3) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi wymiany samochodu określonego w § 

1 ust. 1 Umowy na wolny od wad w przypadkach określonych w Umowie lub 

właściwych przepisach prawa Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 100 % ceny brutto samochodu.  

2. Wykonawcy należą się od Zamawiającego kary umowne z tytułu odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy, w wysokości 10% ceny brutto 

za samochód. 

3. Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

Umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego, w wysokości 10% ceny brutto 

za samochód. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.  

5. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub 

wykonania naprawy gwarancyjnej.  

6. Kara umowna będzie płatna na rachunek danej strony w terminie 14 dni od dnia 

wezwania do zapłaty.  

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji:  

1) 2 (dwa) lata gwarancji podstawowej (obejmująca co najmniej usunięcie 

wszelkich usterek wynikających z wad produkcyjnych), bez limitu kilometrów;  

2) 5 (pięć) lat gwarancji na perforację blach nadwozia, bez limitu kilometrów;  

3) 3 (trzy) lata gwarancji na powłokę lakierniczą (obejmującą co najmniej 

usunięcie śladów korozji wynikłych z wad produkcyjnych na zewnętrznym 

lakierowanym elemencie samochodu), bez limitu kilometrów.  

2. Bieg okresu gwarancji, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania 

protokołu odbioru samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od 

dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii) przez Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy termin naprawy gwarancyjnej będzie przekraczał 14 dni od dnia 

zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas 

naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie samochód zastępczy o równoważnych 

lub lepszych parametrach technicznych od samochodu będącego przedmiotem 

umowy.  
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5. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia z użytkowania 

samochodu będącego przedmiotem umowy, spowodowanego jego naprawą.  

6. Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany samochodu na nowy, 

wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry wymienionego samochodu 

w przypadkach, gdy: 

1)  czas naprawy samochodu przekroczy 30 dni licząc od dnia zgłoszenia tej 

naprawy - wymiana nastąpi wraz z upływem tego okresu, 

2)  samochód wykaże wady w działaniu po 3 kolejnych naprawach – wymiana 

nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia zdiagnozowania czwartego uszkodzenia 

(awarii).  

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi 

Wykonawca.  

8. Wykonawca zapewnia, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 

9. Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji.  

§ 6 

      1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:  

1) w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy;  

2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu sprzedaży samochodu 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, w terminie 14 

dni od zaistnienia danego zdarzenia.  

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy będzie korzystał/nie 

będzie korzystał z podwykonawców w zakresie: _____________________. 

Podwykonawca: 

__________________________________________________________________.  

2. Wykonawca za działania lub zaniechania podwykonawców odpowiada jak za swoje 

działania lub zaniechania.  

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy, w stosunku 

do treści Oferty w przypadku:  

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizacje umowy – w zakresie dostosowania postanowień 

umowy do zmiany przepisów prawa;  

2) zmian w zakresie podwykonawców lub zmian w zakresie personelu, który 

bierze udział w wykonaniu Umowy – w zakresie dostosowania Umowy do 

tych zmian.  

2. Wszelkie zmiany umowy, jak też oświadczenia stron z Umową tą związane, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w 

sprawach       z zakresu niniejszej umowy jest: _________________________, 

tel.__________________ , e-mail: 

___________________________________________.  



5 
 

4. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w 

sprawach         z zakresu niniejszej umowy jest: _________________________, tel. 

__________________ , e-mail: 

____________________________________________.  

§ 9. 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące 

go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.  

§ 10. 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawo o ruchu drogowym i inne właściwe przepisy. 

§ 12. 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej 

ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY  

 
 

 

 

Załączniki:  

1. OPZ;  

2. Oferta;  

3. Protokół odbioru.  


