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CKZŁ.271.12.2020 

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy  

WZÓR UMOWY NR  ……… 

 

zawarta w Łęczycy w dniu ………………. r. pomiędzy: 

▪ Powiatem Łęczyckim, Pl. Tadeusza 1, 66-100 Łęczyca, NIP: 507-001-12-99, w imieniu którego działa 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, 

reprezentowane przez ……………. – ……………. Placówki, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

▪ …………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Zakup samochodu osobowego do nauki 

jazdy kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 10, poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie 

pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. 

mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług hotelarskich. Typ projektu 1c)”. Zadanie jest 

dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego 

przystosowanego do nauki jazdy - kategorii B wraz z założeniem instalacji gazowej, spełniającego wszystkie 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym 

integralną jej część. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

4.1. samochód pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, 

4.2. samochód jest nowy, bez wad, przystosowany do nauki jazdy,  

4.3. posiada zainstalowaną instalację gazową,  

4.4. korzystanie przez Zamawiającego z zakupionego samochodu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych 

praw osób trzecich, 

5. Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w ramach zasady 

konkurencyjności. 

§2 

1. Zakres finansowy przedmiotu umowy określony został w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy. 

2. Za przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto (zawierające podatek 

VAT stawka ………….%) w wysokości: …………….. PLN (słownie złotych: …………….. brutto).  

3. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez uwag podpisanego przez obie 

strony umowy. 

4. Płatność za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, po 

podpisaniu bez uwag, przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Strony ustalają termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, przelewem na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.  

6. Za nieterminową płatność faktury wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§3 

1. Zamawiający na własny koszt dokona odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, zgodnie z 

warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi jego własność, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich oraz że nie jest ograniczony prawem do rozporządzania nim.  

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy, zlokalizowanej do 200 km od siedziby 

Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie 
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strony umowy. 

4. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru na adres e-mail: 

……………………………, z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Na dzień odbioru Wykonawca przygotuje dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów prawa i zapytania 

ofertowego, w szczególności: 

1.1. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu w Polsce m.in. kartę pojazdu, świadectwo homologacji, 

1.2. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 

1.3. Katalog części zamiennych w języku polskim, 

1.4. Książkę gwarancyjną w języku polskim,  

1.5. Wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy, 

1.6. Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski. 

2. Podczas odbioru, Wykonawca udzieli przedstawicielom Zamawiającego instruktażu dotyczącego obsługi pojazdu 

wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu. 

3. W czasie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania 

pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu oraz zgodności 

ilościowej wyposażenia.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, wad, braków w wyposażeniu przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad oraz pokrycia kosztów z 

tym związanych (transport, montaż itp.). Termin usunięcia wad, braków, usterek zostanie określony w protokole.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 

usterkach, wadach, brakach, z konsekwencją wynikającą z §7 ust. 1b. 

6. Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu umowy w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

§4 

Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………. miesięcy od dnia odebrania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

2. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres …………………miesięcy od dnia odebrania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

3. Udzielenie gwarancji nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z reakcją na telefoniczne zgłoszenie nie dłuższą niż 72 godziny, od 

otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki, awarii itp. 

5. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu 

przez autoryzowany serwis. Czas reakcji Wykonawcy, określa ust. 2. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w 

formie elektronicznej e-mail: ……………....  

6. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do 

momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu. 

7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze 

stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, Zamawiający 

dopuszcza przemieszczania pojazdu. 

8. Szczegółowe warunki gwarancji mogą zostać doprecyzowane w odrębnym załączniku do niniejszej umowy. 
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§6 

Obowiązki Wykonawcy: 

1. terminowe wykonanie zamówienia tj. do dnia …………………….. 

2. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, 

3. dostarczenie dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie, w szczególności o których 

mowa w §3 ust. 6 niniejszej umowy. 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy, 

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

stwierdzonych wad, usterek, braków, licząc od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad, usterek, braków. 

c) 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość dochodzenia tej kary 

po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę w całości lub części. 

2. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 

4. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze 

skutkiem określonym w § 7 ust. 1c za 2-dniowym uprzedzeniem bez obowiązku wyznaczania dodatkowego 

terminu. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie 

Wykonawca poniósł w związku z umową.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia 

drugiej stronie. 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 

w umowie Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości 

poniesionej szkody. 

§8 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy, w 

następujących przypadkach: 

1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

1.2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły 

w trakcie realizacji zamówienia, 

1.3. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia, 

1.4. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp. 

1.5. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.), 

1.6. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT, 

1.7. braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego,  

1.8. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można było 

tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, 

1.9. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu 

zamówienia, 

1.10. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane z 

działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp. 

1.11. zmiany wymiarów, kolorystyki, rozwiązań technicznych,  

1.12. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne, 

1.13. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, 

1.14. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego 
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może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

1.15. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu wykonania 

zamówienia. 

2. Warunki dokonania zmian: 

a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie (w 

formie aneksu), pod rygorem nieważności, 

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 

- opisze zaistniałe okoliczności, 

- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.  

c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§9 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, gdy: 

1.1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

1.2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami 

Zamawiającego. 

2.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

4.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  

 

§10 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpoznawał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§12 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. 

 

 

________________________                                              _____________________                 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ……………… 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy  
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