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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR 
UMOWA NR …/PB/2020 

 
zawarta w dniu ……...2020 r. 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, kapitał 
zakładowy 41 243 500,00 zł. 
e-mail: mzgk@mzgk.pl, tel. 81 883 01 03 
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu – mgr Tomasza Bobrowskiego 
a 
dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą: 
Panią/em ………………… zamieszkałą/łym …………………..………, PESEL ………………, 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………..….. 
z siedzibą ……………………………….………… posiadającą/ym wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą/ym się numerami 
NIP ……………., REGON ……………….….., 
e-mail: ……., tel. ………, fax ……… 
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, 
 
dot. podmiotów wpisanych do KRS 
………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………., 
zarejestrowaną w …………………..…………….. pod numerem KRS …………………, 
e-mail: ………….., tel. ………………………., fax ……………………… 
zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie 
z wynikiem przeprowadzonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, 
poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, nie stosuje się ustawy Pzp, zawarto umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 

z pojedynczą kabiną i wywrotem trójstronnym na potrzeby Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dęblinie, wyprodukowanego w …… roku, 
nieużywanego, bez wad i uszkodzeń, kompletnego i gotowego do użytku, sprawnego 
technicznie, producent ……………., marka: …………………. model: ……………………. 

2. Numer identyfikacyjny pojazdu zostanie określony w fakturze oraz w protokole odbioru. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametrów samochodu. 
4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy co 

najmniej 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. 
5. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca wystawi fakturę na 

Zamawiającego tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Towarowa 2D, 
08-530 Dęblin, NIP: 7162515927, REGON 432311323 i dostarczy ją Zamawiającemu 
celem niezwłocznej rejestracji i ubezpieczenia pojazdu przez Zamawiającego. 
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6. Odbiór przez Zamawiającego samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron w siedzibie Wykonawcy po 
zarejestrowaniu samochodu i ubezpieczeniu przez Zamawiającego. 

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 13:00. 

8. Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, będzie niestwierdzenie w nim 
wad i usterek, potwierdzone przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

9. 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. 
10. 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. 

11. Samochód powinien: 
a) posiadać wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty 

dopuszczenia do ruchu drogowego wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 870 z zm.); 

b) spełniać warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia 
przewidziane przez obwiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów 
poruszających się po drogach publicznych. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z dnia 9 maja 2018 r., poz. 855). 

12. 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), wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu oraz 2 komplety 
kluczyków do samochodu. 

13. Wykonawca oświadcza, że samochód określony w ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek 
wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego 
postępowania i zabezpieczenia. 

14. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu przechodzi na Zamawiającego  
z chwilą jego odbioru, po podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. 

15. Prawo własności do samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania 
samochodu oraz wszystkich pozostałych dokumentów. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………………. r. 

2. Za datę dostawy uważa się datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, 
którego wysokość wynikająca z oferty Wykonawcy wynosi: ……………………zł. netto, 
(słownie……………), plus podatek VAT według stawki ..…… ……………….%, tj.: 
……….......zł. Wartość brutto wynagrodzenia wynosi: ……………..zł. (słownie: 
…………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałe i zawiera w sobie wszelkie koszty 
Wykonawcy związane z realizacją umowy. 
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3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pisemne zgłoszenie 
gotowości do odbioru samochodu (dopuszczalny e-mail).  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem w terminie 30 dni od daty 
prawidłowo wystawionej faktury. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia konta Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 
ustawowymi odsetkami. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
2. Na cały przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Wykonawca udziela ……. miesięcznej 

gwarancji (bez limitu kilometrów). 
3. Wykonawca oświadcza, że warunki i wymienione powyżej okresy gwarancji są nie gorsze 

ani nie krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu. 
4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru samochodu. 
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia 
wad, usterek, uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub 
innych wad ukrytych. Powyższe nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych korzystaniem 
z przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem – w takim przypadku koszt 
naprawy ponosi Zamawiający. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu 
usunięcia wad na pisemny wniosek (dopuszczalny e-mail) zawierający informacje 
o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. 

6. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o powyższym mailowo na adres: 
………………… w terminie 30 dni po ich stwierdzeniu. 

7. Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania wad lub usterek przedmiotu umowy od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00. 

8. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji jakości ten sam element przedmiotu umowy 
ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do 
jego wymiany na nowy, wolny od wad, usterek, uszkodzeń przedmiot umowy w terminie 
określonym w ust. 5, z zastrzeżeniem kar umownych z tytułu opóźnienia. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, usterek i uszkodzeń przedmiotu umowy 
bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. 

10. Świadczenia w okresie gwarancji i rękojmi wykonuje Wykonawca lub wskazany przez 
Wykonawcę podmiot (punkt serwisowy) na koszt Wykonawcy. 

11. Okres gwarancji i rękojmi przedłuży się każdorazowo o liczbę dni przestoju przedmiotu 
zamówienia, spowodowanych awarią i czasem naprawy. 

12. Warunki gwarancji określone w umowie przez Zamawiającego mają pierwszeństwo przed 
warunkami gwarancji wynikającymi z gwarancji producenta wskazanych w książce 
gwarancyjnej, a zapisy pozostające z nimi w sprzeczności są nieważne. 

13. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej 
marki. 

 
§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek lub wymianie wadliwego towaru 
na wolny od wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 5 w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa 
w § 1 ust. 4 i 5 w wysokości 3 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 
ust. 1 umowy. 

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy nie może przekroczyć 20% maksymalnej kwoty wynagrodzenia netto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zakończenia zamówienia oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

5. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od 
Zamawiającego o wysokość obliczonych kar umownych. 

7. 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. 

8. 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. 

 
§ 7 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 
a) opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających jego użytkowanie, 
c) stwierdzenia przy odbiorze usterki uniemożliwiającej wykonanie umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca odmawia dostarczenia 
samochodu wolnego od wad. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni licząc od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach wskazanych w umowie jako przyczyny odstąpienia. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli z winy Zamawiającego, 
niemożliwe jest jej wykonanie. 

4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 
Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 
Wykonawcy (w terminie 60 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 
odstąpienie) 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. 
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§ 8 
1. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 

z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę 
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 
Wykonawcy przez jego kooperantów. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły 
wyższej uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 
zaistniałe niezależnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego 
wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, 
zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą 
Stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 
wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły 
wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu 
administracji publicznej. 

 
§ 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 Pzp. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie adresu 
siedziby firmy, danych osobowych / rejestrowych, rachunku bankowego, adresu e-mail lub 
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: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……. 
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru 

 
 

             ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWEGO 
 
do umowy Nr …………………………. z dnia …………………. r. 
 
Wykonawca: 
 …………………………………………………………………..……………………….…, 
przekazuje, zgodnie z ww. umową samochód fabrycznie nowy marki ……………………… wg 
opisu jak niżej. 
Zamawiający: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin 
 
Opis specyfikacji technicznej samochodu określa załącznik nr 1 do umowy. 
 
Dane indentyfikacyjne przedmiotu umowy: 

Typ/Model:  

Typ nadwozia:  

Pojemność silnika/moc silnika:  

Numer nadwozia/numer VIN:  

Numer silnika:  

Rok produkcji samochodu:  

Marka, model  

 
Zamawiający potwierdza odbiór: 

OPIS Tak/Nie 

2 komplety oryginalnych kluczyków  

Instrukcja obsługi w języku polskim  

Książka gwarancyjna (wraz z listą 
punktów serwisowych na terenie 
Polski), 

 

 
Przedmiot umowy wykonano w terminie: TAK/NIE* 
 
Uwagi do stanu technicznego: …………………………………………….. 
 
Termin usunięcia wad lub braków: ………………………………………….. 
 
Zamawiający i Wykonawca potwierdzają zgodność przedmiotu umowy z określonym 
w załączniku nr 1 do umowy nr …….. z dnia …………. r. opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Samochody osobowe przyjęto bez zastrzeżeń dnia ………………………… 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
Pieczęć firmowa Wykonawcy                               Pieczęć firmowa Zamawiającego 
 
 
…………………………………….………                                    ………..……………………………………….. 
imię i nazwisko/pieczątka Wykonawcy/                                     imię i nazwisko/pieczątka Zamawiającego/ 
Przedstawiciela Wykonawcy*                                                    Przedstawiciela Zamawiającego* 

 
*niepotrzebne skreślić 


