
UMOWA Nr ……. 

 

zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu …...........  2023 r., pomiędzy:  

Powiatem Dąbrowskim z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,                             

33-200 Dąbrowa Tarnowska, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w imieniu którego działają: 

Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, 

Pan Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski, 

przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc – Skarbnika Powiatu 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................z siedzibą w …………………………. 

przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  “Wykonawcą” reprezentowanym 

przez: 

1.................................................................................................................................................. 

2….............................................................................................................................................. 

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą działającym 

pod firmą  ……………………………………………. z siedzibą   w ……………………………. przy 

ulicy ………………………..,   wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: …………………..  reprezentowanym przez: ………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,                                             

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym 

opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na realizację zamówienia pn. . 

„Zakup samochodu osobowego służbowego dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Zamawiającemu wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 

osobowego marki ………… model………….. rok produkcji……………, stanowiącego własność 

Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik do umowy, o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnymi z wymogami określonymi 

w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, zwanym dalej „Opz".  

 

 

 



2. Wykonawca oświadcza, że stan samochodu opisanego w ust. 1 oraz jego wyposażenie jest zgodne 

z parametrami określonymi w ofercie Wykonawcy oraz Opz, a nadto że samochód jest sprawny 

technicznie, nigdy wcześniej nie był rejestrowany, a jego przebieg nie jest większy niż 80 km.  

3. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia wszystkie wymagania niezbędne do jego rejestracji 

na terytorium Polski, to jest posiada odpowiednią homologację dopuszczającą do ruchu drogowego 

na terytorium Polski oraz pełną dokumentację wymaganą do rejestracji w Polsce. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada tytuł prawny do rozporządzania samochodem w sposób 

nieograniczony, nieobciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest kompletny, został wykonany zgodnie                       

z obowiązującymi normami, jest wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa w ustawie z dnia                                   

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) i przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód spełnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 - 

2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów), 

tj. normę emisji spalin obowiązującą na dzień dostarczenia pojazdu, tj. min. CEE EURO 6d-ISC-

FCM.  

7. Wykonawca przeprowadzi w ramach zamówienia nieodpłatne szkolenie w zakresie obsługi                   

i użytkowania dostarczonego samochodu dla jednego wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

Szkolenie winno obejmować podstawowe zasady użytkowania urządzeń umiejscowionych                       

w kabinie kierowcy, zasady wykonywania obsługi codziennej oraz planowanych przeglądów 

gwarancyjnych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu protokolarnego odbioru samochodu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 

wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które 

mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania 

własne  

10. Zamówienie nie obejmuje rejestracji i ubezpieczenia samochodu, które Zamawiający 

przeprowadzi samodzielnie na własny koszt.  
 

 

 

§2 

Termin, miejsce i warunki dostawy 
 

1. Strony ustalają termin dostawy przez Wykonawcę samochodu w terminie …….. dni od dnia 

zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zawiadomi o planowanym terminie odbioru samochodu telefonicznie lub mailowo 

Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu do momentu protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem:  

- komplet kluczyków w ilości zgodnej z ofertą producenta,  

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,  

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,  

- książkę przeglądów serwisowych,  

- wyciąg ze świadectwa homologacji,  

- wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu  

- wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i rejestracji pojazdu. 

 

5. Zamawiający wymaga, by samochód w chwili wydania Zamawiającemu był zatankowany 

właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 10 litrów.  



6. Wykonanie dostawy samochodu potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym „bez 

zastrzeżeń" podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten będzie stanowił 

podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

7. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan pojazdu                  

i jego zgodność z ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opz.  

8. W przypadku stwierdzenia wad lub stwierdzenia, że pojazd nie spełnia wymogów określonych 

przez Zamawiającego w Opz, czy też jest niezgodny z ofertą Wykonawcy, a także gdy Wykonawca 

nie dostarczył wraz z pojazdem któregokolwiek z wymaganych umową dokumentów, Zamawiający 

odmówi odbioru samochodu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w Opz wraz                

z wymaganymi dokumentami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż               

w terminie dostawy określonym umową.  

 

§3 

Gwarancja i serwis 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

samochodu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na 

znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 

ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Wykonawca oświadcza, że na dostarczany samochód udziela Zamawiającemu … letniej gwarancji 

lub do osiągnięcia przebiegu ……………….  km, licząc od dnia protokolarnego odbioru pojazdu bez 

zastrzeżeń.  

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.  

4. Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki, wady 

i uszkodzenia powstałe w czasie korzystania z samochodu, zgodnego z instrukcją.  

5. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wykonujący 

przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji samochodu i naprawy, zlokalizowany w 

obrębie do 120 km od siedziby Zamawiającego; pojazd musi zostać przyjęty do serwisu w terminie 

do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek na 

swój koszt i ryzyko. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady                                           

w dostarczonym pojeździe, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany 

wadliwego pojazdu na wolny od wad.  

7. Usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

niezwłocznie. Wykonawca rozpocznie i zakończy procedurę naprawczą nie później niż w ciągu                

14 dni od dnia zawiadomienia o usterce.  

8. Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania w ramach gwarancji, to jest przyjąć samochód do 

serwisu i dokonać jego diagnostyki nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego.  

9. Jeżeli ujawniona wada pojazdu w okresie objętym gwarancją uniemożliwia dotarcie pojazdu do 

serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis w siedzibie Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. W przypadku, gdy wada pojazdu powoduje konieczność dostarczenia pojazdu do 

serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty.  

10. Na czas diagnostyki oraz naprawy, wynikających z udzielonej gwarancji, Wykonawca zapewnia 

bezpłatnie pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych niż pojazd będący przedmiotem 

umowy. Pojazd zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 1 dnia od przekazania pojazdu do 

wymaganej diagnostyki lub naprawy. Zamawiający pokrywa koszty zużytego paliwa.  

11. Ocena zgłoszonej wady oraz czynności związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych 

muszą zostać dokonane przez podmiot posiadający autoryzację producenta przedmiotu zamówienia.  

 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 



obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady fizyczne i 

gwarancji jakości.  

13. Zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia i zapotrzebowania na przegląd będą przesyłane  

elektronicznie na adres: ........................... lub zgłaszane telefonicznie pod numer telefonu…………  

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

................... zł netto, to jest .................. zł brutto (słownie: ................................ ), w tym podatek VAT  

w wysokości …….., zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy, nawet jeśli koszty te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej 

umowy. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo  i zgodnie z umową wystawionej faktury.  Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez 

Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy nie zawierający zastrzeżeń. 

4. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:   
 

NABYWCA:                                                     ODBIORCA: 

Powiat Dąbrowski                                               Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 

ul. Berka Joselewicza 5                                       ul. Berka Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska                                33-200 Dąbrowa Tarnowska                              

NIP 871-17-71-285 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

Porozumiewanie się Stron 
 

1. Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest Grzegorz 

Olearczyk tel: 14 642 24 31 wew. 240, e-mail: golearczyk@powiatdabrowski.pl  

2. Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy upoważniona jest Pan/i 

...................., tel. (…) ……-.….-….. e-mail:……… 

3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy może odbywać 

się: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji. 

 

§ 6 

Podwykonawcy – o ile dotyczy 

1. Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące części 

zamówienia:…………………………………………………………………………………………… 

2. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona własnymi siłami. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej 

wykonywania dostawy objętej niniejszą umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

5. Przed złożeniem na dzienniku Zamawiającego faktury VAT za wykonanie niniejszego zamówienia 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu, że nie zalega z płatnościami wobec 

podwykonawców. 

6. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy                                             

i obowiązujących przepisów prawa.  

 



7. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca 

odpowiada jak za własne. 
 

§ 7 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminu dostawy 

samochodu oznaczonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 

10% wynagrodzenia całkowitego brutto z tytułu wykonania umowy.  

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji usług serwisu gwarancyjnego względem terminów 

oznaczonych w § 3 ust. 5, 7, 8 i 10 umowy i § 1 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia całkowitego brutto z tytułu wykonania umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

umowy. 

4. Naliczone kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy bez odrębnego wezwania, 

chyba że przepisy dotyczące COVID-19 sprzeciwiają się takiemu potrąceniu. 

5. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone powyżej kary na zasadach ogólnych.  

6. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, jednakże maksymalna łączna wysokość 

kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

umowy.  

7. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy,         

z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy.  

8. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy 

przekroczy 10 dni. Prawo odstąpienia opisane w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia postawy odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone 

na piśmie i zostać niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie.  

9. Zamawiający jest uprawniony do zastępczego zlecenia usługi zapewnienia samochodu zastępczego 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku niezapewnienia tego pojazdu w warunkach opisanych 

umową. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu faktycznie poniesione koszty 

wykonania zastępczego na podstawie przedstawionych rachunków.  

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy                                     

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 

następującym: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu umowy, 

b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji. 

2) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość 

sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu, 

3) zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

4) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), 

2. Zmiany w przypadkach wymienionych powyżej wymagają  pisemnego wniosku jednej ze Stron             

o zmianę umowy wraz z uzasadnienienia. 



 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów                         

i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna powiadomieniem drugiej Strony 

pisemnie, faksem lub e-mailem, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

2. Strony oświadczają, że nie dokonano żadnych ustnych ustaleń, ponad postanowienia zawarte                      

w niniejszej umowie. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy                                     

i 2 dla Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

 


