
 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu nr ……………………….. 

 
 

UMOWA NR …………….. /2021 
zawarta w dniu___________________2021 roku w  Nowogrodzie Bobrzańskim 

 
 

pomiędzy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Nowogrodzie  Bobrzańskim Sp.  z o.o. 

Adres zamawiającego ul. Dąbrowskiego 10 

Kod Miejscowość 66-010  Nowogród Bobrzański   

Telefon 68 327 65 50 

Fax 68 327 64 67 

Adres strony internetowej www.zgkimnb.pl 

Adres poczty elektronicznej mgzgkim@wp.pl 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446093, NIP: 929-00-09-421, REGON: 

081102973,reprezentowanym przez:  

Ryszard Napierała - Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 
 
a______________________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą". 
 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z Regulaminem 
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Nowogrodzie  Bobrzańskim Sp.  z o.o. 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności fabrycznie nowego, w 
pełni sprawnego, wolnego od wad fizycznych, odpowiadającego wymaganiom polskich i unijnych norm 
jakościowych, dopuszczonych do obrotu prawnego na terytorium UE samochodu dostawczego, zwanego 
również „samochodem” lub „pojazdem”, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz szczegółowym opisem 
przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
2. Oferta Wykonawcy z dnia ____________ 2021roku, stanowi załączniki nr 2do niniejszej umowy.  
 
 
 

OŚWIADCZENIA STRONI WARUNKI ODBIORU 

http://www.przetargi.mzgkns.pl/fls/778/4887/Zakup_dostawa_samochodow_projekt_umowy.pdf#page=1
http://www.przetargi.mzgkns.pl/fls/778/4887/Zakup_dostawa_samochodow_projekt_umowy.pdf#page=1
http://www.zgkimnb.pl/


 
§ 2. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem osobę wskazaną do kontaktu 
ze strony Zamawiającego o dokładnym terminie odbioru samochodu. 
2. Odbiór samochodu do użytkowania będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym 
przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w dwóch 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę. 
 
3. W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie 
atesty, homologacje lub inne dokumenty umożliwiające zarejestrowanie samochodu w Wydziale 
Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego, a także książki serwisowe, gwarancyjne i inne 
dokumenty związane z przedmiotem umowy pod rygorem odmowy odbioru pojazdu. 
 
4. Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim: 
a) książkę gwarancyjną, 
b) wykaz wyposażenia dodatkowego, 
c) instrukcję obsługi w j. polskim, 
d) kartę pojazdu, 
e) książkę przeglądów serwisowych, 
f) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwo zgodności WE dla pojazdu wraz z 
oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie zawarte w certyfikacie, a 
niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 
g) inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego. 
 
5. Warunkiem dokonania odbioru pojazdu będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności z: 
a) opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
b) opisem zawartym w instrukcji obsługi pojazdu, 
c) zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z jego oferty. 
 
6. Stwierdzenie w momencie odbioru jakiejkolwiek niezgodności przedmiotu niniejszej umowy (w 
szczególności pojazdu lub wymaganej dokumentacji) bądź działań Wykonawcy z postanowieniami umowy 
skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od dalszego odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia przez 
Wykonawcę tych nieprawidłowości.  
 
7. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po spełnieniu wymogów zawartych w 
ust. 5 powyżej. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 
 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd do momentu odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego. 
 
9. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
oświadcza, że ubezpieczy przedmiot zamówienia w zakresie OC, AC, i NW. 
 
10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji części przedmiotu umowy. 
 
11. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy, 
Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 



 
§ 3. 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do dnia ……….2021 roku. Zgodnie z przedłożoną 
w postępowaniu  ofertą.  
 
 

WYNAGRODZENIE 
 

§ 4. 
 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości ____________zł netto (słownie: __________________________) powiększone o 
stawkę podatku VAT w wysokości ____%, tj. kwotę brutto w wysokości __________zł.  
 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, niezbędne do wykonania niniejszej umowy. 
 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni, licząc od 
dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem, na rachunek bankowy 
wskazany w jej treści. 
 
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń 
protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego w wykazie o 
którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników). W 
przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie znajduje się w wykazie o którym mowa 
powyżej (białej liście podatników), Zamawiający poinformuje urząd skarbowy właściwy dla Wykonawcy o 
dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy spoza wykazu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia 
transakcji.  
 
6. Strony akceptują wystawianie i przesyłanie (w tym poprzez udostępnianie) faktur w formie 
elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia.  
 
7. Faktura w formie elektronicznej musi być zgodna oraz zawierać dane wymagane w ustawie z  dnia11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -w tym zapewniać autentyczność pochodzenia, integralność 
treści i czytelność faktury, o których mowa w art. 106m ustawy. 
 
8. Zamawiający wskazuje adres e-mail: zgkim@wp.pl jako właściwy dla otrzymywania związanej z fakturami 
i dokumentami w formie elektronicznej. 
 
9. Wykonawca oświadcza, że faktury związane z realizacją niniejszej umowy, o których mowa w ust. 6będą 
przesyłane z następującego adresu e-mail: ____________. 
 
9. Strony niniejszej umowy z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni, poinformują pisemnie o każdorazowej 
zmianie adresu e-mail. 

 
KARY UMOWNE 

 
§ 5. 

 



1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 
4 ust.1.  
 
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 
ust.1.  
 
3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z dostarczeniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 za 
każdy dzień opóźnienia. 
 
4. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wykonania naprawy, o których mowa w § 7 ust.3 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto 
określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 
 
 
5.Kary umowne określone w niniejszej umowie nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej stron na 
zasadach ogólnych. 
 
6. Kary, o których mowa powyżej, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 
 
7. Podstawą obliczenia kar umownych jest wynagrodzenie netto za całość przedmiotu zamówienia. 
 
 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
 

§ 6. 
 

1. Przedstawicielami upoważnionymi przez strony do kontaktu w celu bieżącego kierowania i 
koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są: 
 
a) ze strony Zamawiającego:▪p. Daniel Chabiniak tel. kom. 519 066 963 
 
b) ze strony Wykonawcy -____________________________ 
 
2. Zmiana przedstawicieli stron nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy lecz pisemnego 
powiadomienia drugiej ze stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z danymi 
nowego przedstawiciela. 
 

GWARANCJA 
 

§ 7. 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na pojazd gwarancji jakości:  

▪ mechanicznej na okres  min. 24 miesięcy; 
▪ na powłokę lakierniczą na okres min. 24 miesięcy; 
▪ antyperforacyjnej na okres min. 60 miesięcy  

licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2  umowy. 
 



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady, w tym za wady ukryte oraz wynikłe w 
okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną. 
 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wykonania naprawy pojazdu 
w siedzibie Zamawiającego lub obiekcie oddalonym nie dalej niż 120km od siedziby Zamawiającego w 
nieprzekraczalnym terminie 7dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
 
4. Wszelkie koszty związane z usunięciem usterek ponosi Wykonawca. 
 
5. Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej danego pojazdu. 
 
6. Zgłoszenie o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekazują 
Wykonawcy telefonicznie na nr _____________,co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego 
samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady, e-mail na adres: ______________. 
 
7. W przypadku niemożności wykonania naprawy w siedzibie Zamawiającego, koszt przygotowania pojazdu 
do transportu, transport z siedziby Zamawiającego do punktu serwisowego ponosi Wykonawca.  
 
8. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas trwania naprawy przedmiotu umowy, licząc od daty 
zgłoszenia usterki lub wady przez Zamawiającego do dnia jego odbioru po naprawie. 
 
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady, w tym za wady ukryte oraz wynikłe w 
okresie eksploatacji przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną. 
 
10. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzystne niż 
zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. 
 

RĘKOJMIA 
 

§ 8. 
 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż: 
 
a) przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z umową, lub 
 
b) jakość wykonania jest niższa, niż jakość, wynikająca z treści oferty, lub 
 
c) dostarczony towar ma wady  
 
Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia powyższych okoliczności, 
zawiadamia Wykonawcę o swoich zastrzeżeniach. 
 
2. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od przekazania zastrzeżeń 
przez Zamawiającego, uznaje się, iż reklamacja Zamawiającego była zasadna. 
 
3. Wykonawca, w terminie 4 miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji na własny koszt 
ponownie dostarczy przedmiot umowy, dokładając najwyższej staranności. 
 
4. Po stwierdzeniu jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1 i zawiadomieniu Wykonawcy o 
zastrzeżeniach, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność za wykonanie przedmiotu umowy do dnia 
rozpatrzenia reklamacji. 
 



5. Tryb reklamacji nie ma wpływu na określony w § 3 niniejszej umowy termin wykonania przedmiotu 
umowy oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych za opóźnienie. 
 
 

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

§ 9. 
 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać zapłaty jedynie części wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistego 
wykonania części umowy. 
 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 
przypadku rażącego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności w razie 
braku realizacji przedmiotu umowy w terminie, o których mowa w § 3 lub w razie braku realizacji 
obowiązków gwarancyjnych w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Złożenie oświadczenia powinno nastąpić w terminie 14 dni 
od wystąpienia podstaw. 
 

ZMIANY UMOWY 
 

§ 10. 
 

Każda zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego i 
podpisanego przez Strony aneksu, pod rygorem nieważności.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11. 
 
1. Strony deklarują wolę i dołożą wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporów wynikających z 
niniejszej umowy przed skierowaniem do rozstrzygnięcia przez Sąd. 
 
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego po wyczerpaniu postanowień ust.1. 
 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 -Oferta Wykonawcy   
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA 


