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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP. 271.2.2.2020 

 

W Z Ó R    U M O W Y 
 

UMOWA NR – ZP. 272.2.2.2020 
 
zawarta w Gostyninie w dniu ......... ................................... 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina 
z siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  
 

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sokołowskiej 
 

a  
................................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą 
o następującej treści:    

 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego nowego samochodu osobowego dla potrzeb 
Zamawiającego – postępowanie realizowane jest na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2. Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca 
dostarcza i sprzedaje, a Zamawiający kupuje samochód osobowy marki ………..….......... model 
....................... ……………………………… nr rok produkcji …….…..….., VIN 
..................................................... o wyposażeniu i parametrach podanych w ofercie Wykonawcy z 
dnia ................................... oraz zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym z zapytaniu 
ofertowym, który stanowi integralną część umowy. 

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia. Wskazanie osób do kontaktów 
 

1. Samochód, o którym mowa § 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy, do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Do odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego upoważniony jest ................................ 
…………………………………….... . 

3. Wykonawca oświadcza, że samochód posiada homologacje dopuszczającą do ruchu na terenie 
Polski. 

4. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy upoważniony jest: 
– ze strony Zamawiającego – ………………………. (tel.: ………………….), 
– ze strony Wykonawcy – ………………………. (tel.: ………………….). 

 
§ 3  

Gwarancja i rękojmia na przedmiot umowy 
 

1. Na opisany w § 1 przedmiot umowy Wykonawca udziela następujących gwarancji: 
1) gwarancja podstawowa …………………… bez limitu kilometrów,  
2) gwarancja na powłokę lakierniczą …………………………..  
3) gwarancja na perforację nadwozia ……………………………  

2. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z bezpłatnymi 
materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu. 
Przeglądy serwisowe wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki. 

3. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:  
a) książkę gwarancji, książkę przeglądową samochodu,  
b) instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,  
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c) dokumenty konieczne do zrejestrowania i ubezpieczenia pojazdu, 
d) oraz inne niezbędne dokumenty. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu, jeżeli pojazd, który został przedstawiony do 
wydania nie posiada parametrów i cech zgodnych z zapytaniem ofertowym, jest uszkodzony, jest 
niekompletny do wydania, mimo prób uruchomienia nie działa lub działa nieprawidłowo, nie 
załączono dokumentów w języku polskim, dotyczących korzystania z pojazdu lub niezbędnych do 
jego zarejestrowania. 

4. Naprawy i przeglądy gwarancyjne oraz przeglądy serwisowe dokonywane będą w autoryzowanej 
stacji obsługi w ……………………………………………………… 

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 
dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na 
własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy. 
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego 
terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni. 

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek o których 
mowa w ust. 3 powyżej. 

7. Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za 
wady także po upływie terminów, o których mowa powyżej jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed 
jego upływem. 

8. Gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady Zamawiający upoważniony będzie do 
zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dyspozycji samochód zastępczy o parametrach nie 
gorszych niż przedmiot umowy, w przypadku gdy okres na usunięcia wad czy usterek wyniesie 
więcej niż 7 dni. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy przedmiotu umowy – o którym mowa w § 1 

ust. 2 niniejszej umowy – na rzecz Zamawiającego za cenę brutto ………………… (słownie: ……… 

…………………………………………………………………………………………………………….) złotych, 

obejmującej należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe – określone w ust. 1 – zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy i nie podlega zmianie. 

3. Przed wystawieniem faktury Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o planowanym 
terminie jej wystawienia wzywając do uiszczenia pełnej ceny samochodu w terminie 7 dni poprzez 
wpłatę na konto Wykonawcy: …………………………………………………. ……………………. 

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury, lecz dopiero 
po wpływie pełnej należności za samochód na wskazane konto Wykonawcy.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - …………………….. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 971-06-64-961. 

 
§ 4 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy. Kary umowne 
 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy kar umownych:  
a) w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości 

brutto przedmiotu zamówienia, 
b) w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wydaniu przedmiotu 

umowy – zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 niniejszej umowy.  
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy dzień opóźnienia, staje 

się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 
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2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 
3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową przez 

Wykonawcę, realizowania przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową lub nie przystąpienia przez 
Wykonawcę bez podania uzasadnionych przyczyn do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Odstąpienie od umowy 
następuje przez złożenie oświadczenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w szczególności: 
1) stwierdzenia wad jakościowych w dostarczanym przedmiocie umowy; 
2) rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
3) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy; 
4) zaangażowania Wykonawcy w praktyki korupcyjne potwierdzone aktem oskarżenia; 
5) stwierdzenia, że Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje lub odmawia 

realizacji przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie stwierdzenia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 
7. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
8. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 5 

Płatności split payment 
 
1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 
w terminie ustalonym w § 3 ust. 7 umowy. 

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 
stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności. 

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest 
rachunek VAT. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 
pkt 8 tej ustawy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w przypadku zmiany przepisów 
prawa w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, zmiany posiadanych 
pojazdów i urządzeń Zamawiającego oraz osób upoważnionych do realizacji dostaw, o których 
mowa w załączniku nr 1 i 2 do umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
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5. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
 
Integralną część składową umowy stanowi: 
1) złożona oferta Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
                         Zamawiający:     Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 


