
WERSJA NIEAKTUALNA 

  
Umowa nr ........ /2022 

 
 
 
 

Zawarta w dniu  …..................  w Piekarach Śląskich, pomiędzy: 

 

Gminą Piekary Śląskie, w imieniu której działa : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 

3, 41-943 Piekary Śląskie, NIP : 498-02-62-299, REGON: 272100096,  zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

 Dyrektora                –       Łukasza Tomczyka 

Starszą ksiegową   –       Mariolę Slązok 

 

 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 

 

 
a 
  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

 
§1 

Przedmiot umowy 
 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę 
w dn.................... ofertą, fabrycznie nowego(który nie był 
zarejestrowany), wyprodukowanego w.............. roku, samochodu  
marki …............ którego szczegółowy opis, zawierający parametry techniczne, 
charakterystykę wyposażenia, warunki techniczne oraz warunki realizacji umowy określa 
formularz 
ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z dodatkowym 
wyposażeniem w postaci 4 opon zimowych  dla  samochodu na okres …........... 

2. Wykonawca oświadcza, że samochód objęty przedmiotem niniejszej 
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umowy jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny i odpowiada standardom 
jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego oraz, że jest wolny od wad prawnych i fizycznych. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta do sprzedaży samochodu oraz 

świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że Pojazd posiada świadectwo homologacji wystawione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, które przedstawi w dniu dostawy Pojazdu. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w zakresie prowadzonej przez siebie 

działalności oraz w zakresie zaciągniętych w niniejszej umowie zobowiązań, przez co 

rozumie się w szczególności, iż posiada odpowiednie zasoby ludzkie i materiałowe do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a ponadto legitymuje się stosownymi 

uprawnieniami, certyfikatami, zezwoleniami, badaniami lub innymi tego typu dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

Wykonawca oświadcza ponadto, iż jest świadomy ciążących na nim obowiązków 

określonych zarówno właściwymi przepisami prawa jak i wynikających z 

przeprowadzonego postępowania oraz niniejszej umowy. 

 

 
 

§2 
Termin i miejsce realizacji umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 23 
grudnia 2022 r . Dostawa samochodu nastąpi do siedziby Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wydać wraz z samochodem dokumentację użytkową 
pojazdu w postaci: książki przeglądów serwisowych, dokument gwarancji, książki inspekcji, 
instrukcji obsługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich 
dokumentów wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rejestracji nowego pojazdu 
w terminie określony w par. 2 ust. 1. 
4. Przekazanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
podpisanego przez obie strony umowy. 
5. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy 
jest…………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………………… 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieodebrania samochodu w przypadku, gdyby 
nie spełniał on któregokolwiek z warunków określonych w załączniku nr 1 do umowy, nie 
posiadał dokumentacji określonej w § 2 ust. 3 umowy, jak również był niezgodny z 
przedstawioną przez Wykonawcę pisemną ofertą z dnia  …............. 

7. Ewentualne wady i usterki samochodu stwierdzone przy odbiorze, 
usuwane będą przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 28 grudnia  ….......... Stwierdzenie wad lub usterek 
wstrzymuje końcowy odbiór samochodu, do czasu usunięcia tych wad lub usterek. 

 
§3 

Wartość umowy i terminy zapłaty 
 

1. Wynagrodzenie całkowite ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy 
wynosi  …...................  (słownie:.................. groszy ) netto, podatek 
VAT:  …............................  (słownie:  …........................................brutto, na które składa się: 
1) cena samochodu wskazanego w § 1 ust. 1 umowy: netto:  …...........,  vat:  …........... 
brutto: 
2) cena dodatkowego wyposażenia w postaci opon zimowych:  …............ netto, 
vat.  …............. brutto …................ 
1. Kwota, o której mowa powyżej stanowi ostateczną wartość umowy i zawiera 
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wszelkie koszty i opłaty (w tym podatki i cła) niezbędne do realizacji zamówienia objętego 
umową. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie do 7 dni od doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany protokół zdawczo-
odbiorczy. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę wedle danych: 

Nabywca: 
Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 
41-940 Piekary Śląskie NIP 498 026 22 99 
Odbiorca / Płatnik: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich 
ul. Olimpijska 3 41-943 Piekary Śląskie 

§4 
Gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji (bez limitu kilometrów) oraz 

a)…………………….letniej gwarancji na powłokę lakierniczą zewnętrzną  
   i wewnętrzną pojazdu, 

b)…………………….letniej gwarancji na perforację nadwozia (części blacharskie) 
pojazdu. 

2.   W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca w szczególności zapewnia: 
a)  usunięcie, naprawę wad lub usterek w tym również związanych z działaniem 
układu elektrycznego i elektronicznego samochodu, 
b)  samochód zastępczy podobnej klasy w przypadku naprawy trwającej powyżej 
24 godzin. 

3.    Termin usunięcia wad (usterek) samochodu lub wymiany samochodu wynosi 30 dni. 
4. Postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed zapisami dokumentu  gwarancyjnego 

wydanego Zamawiającemu. 
§5 

Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 4% wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1, umowy w przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
b) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1, umowy za każdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, 
c) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 3 ust. 1, umowy za każdy 
dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji. 

        2. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
    3. W przypadku gdy kwoty uzyskane z kar umownych nie wystarczają na pokrycie wynikłej 
szkody,  Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

 
 

§6 
Zmiany umowy 

 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
 
 

§7 
Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nie uregulowanych umową, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego. Umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Wszelkie ewentualne spory między stronami niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

§8 
Prawo do odstąpienia od umowy   

 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, w terminie 7 dni od 
daty wystąpienia przesłanki, przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, 
gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie do dnia 23 grudnia  2022r 
 
 
 
 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA:   

 
 

---------------------------------------                                                      …................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowę sprządził : Pyka Artur – Kierownik Działu AG 

 
 
 


