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WZÓR UMOWY  

Zawarta w dniu ………………………… w Chełmie, pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP 563-20-77-608,  zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez Pana Jacka Kosińskiego - Kanclerza 

a: 

………………………, wpisanym do …….., NIP: ………., REGON: ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

 ………......................................................... 

na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu 

…………….. na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.  

2. Opis oferowanego samochodu: 

1) marka …………………………………………… 

2) model …………………………………………… 

3) silnik pojemność/moc …………………………... 

4) rok produkcji …………………………………… 

5) wyposażenie pojazdu, zgodnie ze „specyfikacją techniczną” dołączoną do 

oferty, będącą załącznikiem do niniejszej Umowy 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód: 

1) jest wolny od wad materiałowych i wykonawstwa; 

2) jest wolny od wad prawnych tj. nieobciążony prawami i roszczeniami osób trzecich; 

3) posiada właściwości zgodne z wymaganiami odpowiednich norm; 

4) spełnia warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy 

prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz 

warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla 

samochodów osobowych; 

5) dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym 
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prawem i posiada odpowiednie świadectwo homologacji. 

§ 2. 

Termin wykonania umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony określają na …………………………………… 

2. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie 

dostarczony na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Sposób i miejsce realizacji umowy 

1. Wymieniony w § 1 umowy samochód, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu we 

własnym zakresie i  na własny koszt do siedziby Zamamwiającego / odbiór samochodu 

wymienionego w § 1 umowy nastąpi w autoryzowanym salonie w………….. 

2. Wykonawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie jego transportu i 

ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne, do chwili formalnego odbioru samochodu 

przez Zamawiającego, tj. podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.  

 

§ 4. 

Prawa własności  

Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw do prawidłowej realizacji niniejszej 

umowy. Wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy  nie będzie naruszać praw 

osób trzecich jak również nie będzie obciążone  żadnymi prawami osób trzecich. 

 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy  

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób następujący: 

1) wstępny odbiór samochodu nastąpi w autoryzowanym salonie w…………., podczas 

którego nastąpi potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami 

Zamawiającego, oraz nastąpi przekazanie faktury VAT oraz dokumentów 

niezbędnych do rejestracji pojazdu; 

2) Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od wstępnego odbioru samochodu 

zobowiązany jest do rejestracji pojazdu oraz dostarczenia tablic rejestracyjnych oraz 
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ubezpieczenia pojazdu; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania tablic rejestracyjnych i dokonania 

wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających dostarczenie Zamawiającemu 

pojazdu gotowego do uczestniczenia w ruchu drogowym w terminie 48 godzin od 

momentu otrzymania tablic rejestracyjnych. 

2. Do czasu ostatecznego wydania pojazdu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

przedmiot zamówienia. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Za dzień wykonania przedmiotu umowy rozumie się podpisanie „bez uwag” protokołu 

odbioru samochodu oraz wykonania innych obowiązków określonych w niniejszej 

umowie. 

5. W ramach czynności odbioru dostarczonego sprzętu Zamawiający oceni w szczególności: 

1) spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia; 

2) zgodność parametrów technicznych oraz kompletności dokumentacji niezbędnej do 

prawidłowego  eksploatowania i funkcjonowania  samochodu, jak również spełnienia 

innych obowiązków określonych w umowie; 

3) jakość i poprawność wykonania przedmiotu umowy. 

6. Odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

w  obecności przedstawiciela Wykonawcy.     

7. Odbiór zostanie dokonany w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby, 

o  których mowa w ust. 7. 

8. W przypadku ujawnienia wad samochodu lub braków w zakresie wymaganej 

dokumentacji bądź wykonania innych obowiązków Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady samochodu lub stwierdzone braki nadają się do usunięcia, Zamawiający 

może odmówić odbioru wyznaczając odpowiedni termin na ich 

usunięcie/uzupełnienie, po czym uzgodnić termin kolejnego odbioru. 

2) jeżeli wady samochodu, wady jego wyposażenia  lub stwierdzone braki nie nadają się 

do usunięcia Zamawiający może od  umowy odstąpić. 
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§ 6. 

 Potencjał wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy posiada odpowiednie zasoby 

techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia  w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada środki 

finansowe umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.  

§ 7. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

1)  siłami własnymi,  

2) z udziałem podwykonawcy/ów w zakresie: 

a)…………………………………………………………………………….……….…………  

(nazwa Podwykonawcy/ zakres prac) 

a) …………………………………………………………………………………………………  

(nazwa Podwykonawcy/zakres prac) 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy podać Zamawiającemu nazwę 

(firmę) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do 

kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, 

2) na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy zawiadamiać Zamawiającego o zmianie 

danych wymienionych w ust. 1), 

3) przekazać Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy lub jego części. 

3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników 

w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

4. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

§ 8. 

Cena i warunki płatności 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą na kwotę: 



K-ZP.251.36.2020  Załącznik nr 3 

str. 5 

 

Cena: 

netto: ............................................... PLN 

(słownie:.............................................................................................................. PLN) 

podatek VAT: ................................. PLN 

cena brutto: ..................................... PLN 

(słownie:.......................................................................... PLN łącznie z podatkiem VAT). 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu samochodu i dokumentacji oraz po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez uwag”, o którym mowa w § 5 

ust. 4 umowy. 

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe wskazane przez 

Wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji (przeniesienia praw) oraz obciążeń  

wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji umowy, bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy – 10 % wartości umowy brutto,  

2) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania, o którym 

mowa w § 2, jednak nie więcej niż 8 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1, 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w ramach rękojmi za wady 

lub w okresie gwarancji  - 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w 

usunięciu wad, 
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4) w każdym innym przypadku niewymienionym powyżej, a stanowiącym niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy – 1 % wartości umowy brutto za 

każde niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązanie umowne.  

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia  powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar 

umownych, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Kara umowna staje się wymagalna w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego 

obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających kary 

umowne do wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych korzyści. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych  

z przedmiotem umowy. 

§ 10. 

Gwarancja, rękojmia i procedury reklamacyjne 

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia 

wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.  

2. Wykonawca odpowiada za rodzaj oraz jakość dostarczanego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego samochodu z tytułu gwarancji oraz 

rękojmi, według zasad Kodeksu cywilnego. 

4. Rękojmia za na przedmiot umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru. 

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 

1) na cały samochód wraz z wyposażeniem, z limitem przebiegu nie mniejszym niż …. 

tysięcy km  – ……………. (min. ... lat) licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, 

2) na powłokę lakierniczą – ……………. (min. … lat), licząc od daty odbioru przedmiotu 

dostawy, 

3) na perforację nadwozia – ……………. (min. … lat), licząc od daty odbioru przedmiotu 

dostawy, 

6. Dla dostarczonego pojazdu Wykonawca musi zagwarantować zdolność serwisową na 

terenie województwa lubelskiego (bezpośrednio albo poprzez wyznaczonego 

przedstawiciela Wykonawcy) i zagwarantować dostępność części zamiennych oraz 

elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym. 
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7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż 

w  terminie 14 dni od daty zgłoszenia faksem lub e-mailem wad lub usterek podlegających 

gwarancji albo zgłoszenia naprawy głównej, dokonać na własny koszt naprawy, 

a  w  przypadku wystąpienia trzy razy naprawy głównej wymienić w ww. terminie wadliwy 

samochód na wolny od wad i usterek, z zastrzeżeniem kar umownych z tytułu opóźnienia. 

Przez naprawę główną rozumie się każdą naprawę silnika, skrzyni biegów lub tylnego 

mostu, wymagającą ich wymontowania. Wykaz osób uprawnionych do dokonania 

i  przyjęcia zgłoszenia i ich dane teleadresowe stanowić będzie załącznik do Umowy. 

Zmiana osób wskazanych w załączniku nr 4 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej 

Strony Umowy faxem lub e- mailem. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy  w rozumieniu 

§ 13 ust. 3 i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

8. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń 

Zamawiającego, dotyczących wad lub usterek przedmiotu umowy w dni robocze w godz. 

7:30 – 15:30. 

9. Wymagany czas reakcji – 24 godziny od zgłoszenia, nie licząc dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

10. Usunięcie wad i usterek będzie stwierdzane protokolarnie. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na koszty, jakie 

będzie musiał ponieść. 

12. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

dokonać napraw wad i usterek podlegających gwarancji, lub wymienić pojazd na nowy 

wolny od wad, zgodnie z ust. 7, pod rygorem dokonania napraw przez Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę obejmuje również refundację 

kosztów holowania i wszystkie inne koszty wynikłe na skutek niesprawności pojazdu. 

Zamawiający telefoniczne powiadomi Wykonawcę o awarii powodującej konieczność 

holowania, niezwłocznie po zaistnieniu awarii, na numer telefonu (czynny przez całą 

dobę, 7 dni w tygodniu), przekazany pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

14. Okres gwarancji przedłuży się każdorazowo o liczbę dni przestoju samochodu, 

spowodowanych awarią i czasem naprawy. 
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§ 11. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku: 

1) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 

2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa § 2 umowy o 9 dni, 

3) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9 pkt 2, 

4) w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje zobowiązań umownych lub wykonuje je 

w  sposób nienależyty. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zwierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia od zapłaty kar umownych w razie zaistnienia 

przesłanek do ich naliczenia, jak również Zamawiający jest uprawniony do wykonywania 

wobec Wykonawcy wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wobec części 

przedmiotu umowy wykonanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Osoby odpowiedzialne i zawiadomienia 

1. Za realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są: 

- ze strony Zamawiającego: .....................................................tel………e-mail…..... 

- ze strony Wykonawcy:...........................................................tel……..e-mail……… 

2. Wyznaczona osoba może być w każdym czasie zmieniona, po pisemnym zawiadomieniu 

drugiej Strony, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z realizacją niniejszej umowy pomiędzy Stronami będzie sporządzona na piśmie  

i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Ww. pisma mogą być przesłane drogą pocztową 

(listem lub kurierem) na adres siedziby Strony, za pomocą faxu - fax Wykonawcy ………….., 

fax Zamawiającego …………, na adres poczty elektronicznej  -  a-mail Wykonawcy ……………., 

e-mail Zamawiającego ………….     bądź  doręczane osobiście. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 

siedziby, faksu, adresu poczty elektronicznej. Zawiadomienia wysłane na ostatni znany 
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Stronie adres siedziby, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej, Strony uznają za 

skutecznie doręczone. 

 

§ 13. 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w zakresie: 

1) terminu realizacji dostaw;   

2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na 

asortyment stanowiący przedmiot umowy. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 144 ustawy. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1. 

4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 

poz. 1843) oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego 

oraz 1 dla Wykonawcy. 
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